
EY
L...JL.c ~ I I I

<J,.o.A..U U-oQ.tI

.;Jo.Jl1.,;j<J1o.!ll,Jl•••.••1......Jl..J1..,J!
(~J.,....•..••.1..... -.s~)

-! ~ ~! .1U;.I) ;J ~t:ill wlS~l.I (..lli,JI)~."JI .,;y.J1 ~ l..i;yJl 'J>..,..JI~I .-'I.,ill u..;..I.1Jil
j.L.:J1~JlI.l ~JlI .-'1-".1,T.' r ~ n ..,. LoS'J>..,..JI.)WI fi~1 l,..;ll -..Ie J,.:i.:; ..,.lll.l'Col.<.~I"
•..•~I '-!;..WI wt...l;.Jl ~.1 C:;.1t:il1.!lJj ..,. ~I ~ 'J>..,..JI~I w~l.I ~I Li.,h ..,. wl..>JCII.l
whL...l'l'~ m.:wl wL.."J....J1'l'.1(n),J.1 CL:...j'/1~1Y"i";';,.J .(t.).,.\! (\) <J.o <.>y.'iI..,~1 whL:...j'l'I.I
jl....1 LitJ.J~ wi y"lJ...lI <J.o ~ ..,.lll.l.1~1 CL:...j'/1..,. 4-il) .1L.:..JI.IJj~~ ~-" 4.,Je.w-J ..,:>11

.4-1u.;..,:>11~lyJl

'J>.".,JI4W1 ,..1,Jil1Jp '.1IJ~14"....
~I wl.......,;..ll'+oWl ..}.!!t....Jill.l ~J~ '.1~ 4-4.JC.I 'J>..,..JI~I .-'I.,ill.:'" JIJC!0" ~,,:......'.1iJ'/l yW
l..;lljArll;,.;.1 wlS~1 rll;,.; rlS.>.\.1 ~I ..>'_}.ill~LoWI "-il~1 ..}.!!t....JI.I.,;J."....JI..,;yJl Jilll •.••••,;. 0" .y\•..•li
..,hIJlI ~ll)1 rll;,.; 0" ~,,:.......)J'/I yW ,.!lJj.,.\)".;\....o,/~ .~ ..,..L..'ilrllo.lll.l',;J."....JI~yJl l.Sl...J1..,; .!I.,;,JI

.\..l..;J1-" w:.aJ10" 4:l.J WilSi.l ..•••''''Y' y,J1 .Ik.. '11<J.o ~ .J>..".."-ilL.""';1-"JIJC'/ \;.1.1..>-'>•)J,/I •yW .,;:,]1

u~~1 ~ljA 4"....
ill.l ~I.>' w..l .4-1u.; ..;11~lyJl jl....1 .,.\)bUl..! 'J>..,..JI~I .-'I.,ill.:'" J.J"o <.>1)1.I.li! .,>0 \.J;;l,,:......wi
w~ r'.j:iI'/lu.. ylhl; ..,.lll.l"-il.lJlI~lyJl ..}.!!k...1',;J."....JI~yJI l.Sl...J1..,. 4.,Je.u.1LU.l1~lyJl ..}.!!t....J
.Ik..'il <J.o ~ 'J>..,..JI~I .-'I.,illwI.; ~"..... l.<.Ul-..Ie J~ ~lyJl jl....1 ¥.U.I ~.1 4-J1 .:J.,i~\

" 'I."Y'~

~I .-'I.,ill~ ..,:>11.:hL...l'/I.I tJ4-ll .J,l)-JIU,'il -..Ie J~ wl.I.?!-i r4il1 -..Ie ~lyJl jl....1 J,.:i.:;
..,. "'Y' y,J1 .Ik.. '11.)o~ rJ"., .!lJj ..,. ~ w~1....>.l1..r.o-ljAY.Ji' -..Ie 1.A.11.;li.!~ ..,.lllwl.l.? '/1 .w..l .oJ>..,..JI
~ ;,;.~ WI..,l....>JI~ljA riii ,.)ou...J1.:'" rJ"., Jl<..1.\..l..;J1-" w:.aJ10" 4:l.J UilS i.l ..•••"J>..,..JI~I .-'I.,ill
wl.I.?) ~ ,-""YJu,~'.1~ 4-4.JC.I ~ 'J>..,..JI',;!WI.-'I.,illJIJC!-i,-,",WI..,hIJlI ~ll)1 rll;,.; .11.!'c'/1
~lyJl jl....1 J,.:i.:; L.S .~ ..,hIJlI ~ll)1 rll;,.; '-!lW J.J"o .,;1)1 .I.li! ,-""YJ ~.1 ,u.lflill.l ~ ~ljA
r->--'"~.1 ")J'/I Jii <J.o .".,.]1 '-!;..WI wl~1 "-il".....<.>J.o.l~I '-!;..WI wL..4-J1•..••:>L.<.>J.orJ"., -..Ie

.•J>..,..JI~I .-'Iy.llrWIu">yJl



.p.~..ui~~.•
f'A1S....z-'~I~i ~

-uj )~- =
EY

<i1~1

:JSS • .>.>..,.JI<,,!WIrll."iJ1U! 'I.J;I..!..,.;

4->1ililJ .)WI ~b1J ,~., r ~ n ..,.;w; <.:.~.)WI jSyJl ,'-;y\~1 <.r1.,;!1••IS L>- ,~~ •

,p~1 ••.,U.JI .lilI1 ••••••...,. 0" ,-,",WI <,,!WI wL.....;.1I ~~I .>.ll1....J i:ilJ <:::..Jl:ill ~ ..,.; ~I :u...n '.;.lilI1

.<,,!WI..>.uUll4 •..•.••WI l..;lJ.>JI .>.ll1....J1J

'-'"'...J"-J,I.l<.!-!clW; \4.ili;ll -.r-t...'il rlJ;.;llJ~~I ,-:!~I ~I..,.; ..!l.,;,J1'-;ilj< rl.l;.;JwlSy.:J1rl.l;.; ~ ~ •

.•.>.>..,.JI<,,!WIrll."iJ1

J.j"J ,,1 w,--*,
•••IS~J ~I Jit .fi;

~,rY.L>"

" f" ,-,",\,1)1
,-;,....-JIl,.,., I ~I

(.A' fr0..,.;l:ill &!..!' ')
(~.If y-I~' ')

,

~vn Y L>"
, , f 1\ ,-,",\,l)1

~~I ,-:!~I~I

.,.L...,..JI ~ )1.l;C y....>.Jl.l;C
..,.;yU y...b..

( ~vv ) •••..! ~y



'1' • , '1'

~.."......JIw'14)\u'1~

". fn £'1''\, ,

'1'£nf.£V, ,
Ai nA i.A, ,

~.i n,, ,
, ,oi '\. ~, ,

'fi if'\ '1'Vi, ,

, ~£'\ '\'1'£, ,

, iAV o ••, ,
"" vn '1\'\, ,

A 0." " ••, ,
i if .•••, ,

, oV,\ ioV, ,
Ao ••••,

WA.£'1'VO, ,

W '\.'\ oAV, ,

" .,,.
~J,p..wl\~'i4.;l\ u'il.:

"A,HA,"'o.
AA to, ,.,, ,
t' ',0""
'''','''t

, \tV"",, ,
, '1'£' o,.t, ,

,,.Vo.,.ot,,£, ,

V \t, .0A, ,,., ,.V" V,.", ,
".toV"., ,
"AVo ••, ,

V "V ••••, ,

"'",'''''
" ,, " " , ' " tt" ° ...,

'0.,' AA,n t

''''',o."o,t''£

Wa.a\r ~.

i

V

A

,.

~.jJ\ <r..JLl\ ~\~J"......t..a t......... ~.;.J.
o~,JAJ\ ~I jS.,)A!\W\.i

""".J ".H'...J+A'"":!J"'..,ilAS

~IJ"p'- ,JAJI

•••..l~I~yJl ..lii.\1~)A ($.l!~..l.w:l.J.,~

($~'y\ 4.,;lW1 wl............;..J'J~~I ($.l!~..l.w:l)

..}1.....::>,wi J~I
..}1.....::>,UL J ~ J..}

~j w\.S~~ J~I

($~lwI3~c
..}1.....::> ,wl..la.AJw~

($~\ wl.:l.P.'Y'

~lJ..p.-,JAJ1~!

~\~.J~4~\

~4~\
($ft'11 4.&W\wl............;..JIJ~~ ~..l.w:l)

,,~I~I.:lJ

1.S~1W\~~

~J~~w'~
~4~1~!

~\ ~1.......Al o~laJ\ ~\ ~

JWI0"iJ
~~.):>4h1

($~i w4b4h!
~t40C4)

~jjJ c.Jii.. C4)
~\~l.......Alo~WI ~l ~~I

~~I.J#- ¥WI Jib-
~I~~!

~I~.J ~4~1~!

~W'~\:



~.j11 cr.j&J1 ~I

~J.".....~1..w...4 4.s~
OJ:ll,~1 ~.\ll ~I.i

""".J ".,,. ~J'" ~~I~

". no "",.
~..l."...J1 "::')'1.:1..;1'u)'~ ~J."....J1 ~~l.:.;ll u~4 l..Al\c ..

rV£A.ir ",'\tt,'\.' ) 'I ~LiJI "::')',.,-11 J,;....l, ,
£AV in oy ••• 'f )'1 ~LiJl..::.)',.,-I1 ~..J~I ,

r 'Ii. £'1''1 ,.,,.yt,",\,\ 4....::.UJI ~~"...JI~J ~I.....:l, ,
'IH A£'I' , .0" ,.'\/\ 'I( • ~L.....:.,,,::,)'yoz Jy\.a:jl J;....l

I , ,
Hr i''I( "O'\,t"" ~L.....:.,4)h' i ..::.)\..= J.!~ (~)

I

:WWI ~ ~y.J\ ~I..::.'y'.ll (yl....:..) c~)
(H'I) ,. V'\" n ~L.....:.,~IW1.9~,

oA 'fio '\ " '\" 0 n ~L.....:..o~I.:W1 J,;....l
I

ro '1'1. O'1',/\H 'l(r (4) ..::.t .•..;).-",
u4 \.;C i .J;!il ,w:ii.J\ "::'l) ••~ •••)'\ ~ u4I.i:UIJ c~)

Ai /\i. Vt,oVV 'Ii ~L.....:.'0fi"I.:W1,
)oi,'In ".','\'y '1(0 ~L.....:.'l.S~ '.II wy1-l\ J,;....l

£ VOl "'I' o'.'\oto ~4WJ\~J~!, I
, ,

, )" , £'I' , ''''\ '\0'\ '1('1 ~~L..J-"';:;IJ..J, , , ,
) rr n" UO,no', ~4-0~.,;~ J .,;4-:!!,
)'Irn,\ , /\V," '1't ~li1:.!J ~~I,
£or'li) tv.,'/\Y :i..!)..llJ:i.,;.oyo&-~..J~,
on V'I' '\'1"\,'\"/\ V ~L.....:.'UL..:i:>)' , yl....:.. ~1.i:U! ~,

'I( £) i '1'1(0 '1' '\'1'. "" '\ ~4WJ1 Uoa..,;L-A~!, , , ,

'I( r £'f i\'\' '1't""'\o'\ ~4WJI~J~1.....:l, , , ,
'I( A '" 'I "'\,t /\V A 4J:.. j J.S~ c4) ()o 4....:.:...11

I

'I( rv) .'1(0 '1' 0'1'0 U,. 4.i..J1 ~J ~I.....:l, , , ,

)0'1" ('1', '\ t") ,~, .y.p- ¥WI Jjb.I o.,ljWI ,.)L...:.JI(e-;..;1')

'I( iV) )VA '1' on t'\o ~\ ~l.....41 J.lla.ll~.\ll ~I.....:l, , ,

'1'.V'I 'f.'\V 'Ii «($J."....J1J~) JJa,..l1.J(,f'""1.-'l1~I~..)



'1' • '"

~~~I w)'yyl u':li..:

T • , ,.

~.jJ1 ~.,«JI ~\

~.,..... ~I.ww a.s~
o~.,...s\J,.WJI ~~, ~\i

'1"''1' J '1','" .;:.-:J'" ~~l~

:~ ~u.. ~I.)~'
UlWl 6...uiJI. ' .,f~11 'L-_ ~ J:"""' ~

'I' ,,,. (£, £ • '\),

('1'A, VVO) (' ',V4,")

ii '\'\A 'A,V'",

'1' iii"."i '1' ot" AOO, ,

:4.:~1 ~11L:i1,..P~ .d;},;j

UlW'~1 ..) ~\ ..)L-

'1' o£,. AOO, ,



-----"j..-. :-., ---------------

~.Jll ~..;Ul ~l~.l",.....~t......&4.s.~
o.u."..Jl ~l ~ ~ ~l~l ~1.i

y • n' ,J y",..»-:.l'" ~ ~l ~
(~".,.....llw'1\.;)1 '--''11.;)

~\ ~L.......l oJolWl ~I JJia:

~'il ';'~'il
.~I C"'-iJ'il <s~'il <r1JO:il1 " • I I"

~1~1.l!.}.l:!-")1
~l ~ ~ ':'l..#Jl

4.l..Jl

~I .} ul~l .)\....0
,),li..o ~ :U~Wl

~-li;l1 utii.\ill

~1.}ul~l.)\....o
~tWl u\)~)u :U~Wl

~
WI.9~!:U~&

o.l.:>.".Jl ~\

d..:...Jl J..~1 ~l .}\....o

~I J,i...:o ..}\....o

~J..~IJ,i...lll~1

.,.\1.ll1 .)o~ J~
~4-i r~,) ul...!jy

Y.\Y~W

4---:jji r ji.or ~,)

olSjll

~1~4-i~~)j

IV

V YV •••• A 0 •••••

" "

i'll" •••• II 0 •••••
" "

(t, t • 'I)

yt t 'I I A,

(tYo,"')
(tIO,.YA)

Y,'1YY, I H

(H ', ..• )

t y 0 41 •.•,

110. ••• I OV~ '1oV, "

'I t, "AV

("0.,"') ("0.",)
t yo •••,

IA,vn
Y,o"Y,t~o

(tlO,'''")
I~,.II',tot

'I t," AV

(AO.,' •• )

" ot\" AOO, ,

I A, V I Y
"oyolt\", ,

(tlo,."A)

l'I,IAA,tlt

uw.~"i\
- LSj.'i\

.»~'ll
•.•.•~I J,..llV"i,; cl...<.,)

~I ~1.l! ...} .l:!-")1

~l ~ ~ ':'I..#JI
~

~1 .} ul~l ..}\....o
,),li..o ~ :U~Wl

~-li;llutii.\ill

~I ..} ul~1 ..}\....o
~tWl ul.,;W:i..)u~WI

~
WI.9~!:U~&

o.l.:>.".J1 ~I

d..:...Jl J..~1 ~I ..}\....o

~I J,i...:o.)\....o

~J..~\~1~1

.,.\1.ll1 .)o~ J~
~4-i r~,) ul...!jy

".1\ ~W
4---:jji cji.o C~,)

.lSjll

~1 ~4-i.) .l:!-")\

IV't ., .....

'1ir' •••• l\o •••••
" f'

',.'. t""" Ato •.• ,,,,,,,

Y", "\11\

IVY,iY.

(1\0." •• )

(i .V,~'1 I)

1 ,0V~,'1oV

Y,l'VI,'VA

(i .• , ... )

1\0 •., •. ,~ •.

1\0 •.•.•.•.

(f .V,~'1 I)

(/10 • " •• ) (AO ••••• )

'1"~~A

Y,l'VI, I VA

'V,,\.f,"VO ;\0.,".I .0,l'IY

'I" ~~A

",l'V'.. yo

(:.V,~'1I)

",,~.\oAV



". '"
~..,.....JI-:,Yy.J1 wY4

" • , 'I'

~.".....JI':'~..)Iu'lll.,a CI...4:!!

~.jlIl.r.'.;aJ1 ~l
~J.JL"o" ~L.o.....~~

o~.,...Jl ~Jli.ll ':'119J:illWI.!
Y''''.J Y. \'1' ~J'" ~~I~

(f'V, r';..o)
(Ai,A' .)
''If' nA,

(V)
("'\,In)
on V'I',

" '1f'f' '0,\, ,

f'V 0 ••,
", ii

('f,.n,'1£.)
('o','1'1V)
i V. i' f',

(","Vi,of'V)
''1V')HA, ,

,. , f" 0" A, ,
(OA",o,nv)

(0", 0 •. )
(ni,'1W)

£1 ;\ii,
, V •• 'AA, ,

(Aif','0f')

(A: r',' or')

V .'f' 0':, ,

"'r'.:VH, ,

f'A"A" ••, ,
nV,'AV

''I'' •• A,

(O",A'\1)
(V1,OVV)
'AV,AH

'\'A
(1"\1AV)
,n,'\AA

1",'V\'110

,. V'I'o,
(",V'\O,''''")

'A" ,'I'V"
(A'I,"A1)

, , • '\ , , ' '1'1

(','AV,V")
(ty A,A. ')

('\O',HO)

,,'\ ., ...'\ ,, ,
('I'Y, V 1"1",v . A)

('1''''\, '\ '\1)
no

(1," ",V")

(At1",1''\)
(At'l',1''\)

(0,1,\V,'/\')

'V,l"o1,V11
"/\.V."1, ,

1", '\" 0,' '\'\
oV'\ 0'\ '\,

'l'A

A}••••. ilI~~1

~I~~~
u.o (~ ~.w......JI)~Jilll ~~ ';1~\ ~~ ~ .:.~I

:aA,;,>,1\ ~~I

.jLw. 10.»t:i..J1 ~I.;c.i ~ .1..l:ii.J1 -:.\).,.~ .•••Yl .)c ~1 ~W:.l
.jLw. 10.»t:i..J\ ~I.;c.i ~ .1..l:ii.J1 -:.I..;~)rl ~ ~lb.iIJ <:4)

~W:.JJ~~I
-:.\.Ao J -:.tsl:i..... ~ 0A (c:::'.) 0).'':-'

~j;;,s~ <:4) 0A~1

.j~ "uL..:i::YlyL..:.. ~lb.il ~

a),.pm, ':'IJ~.."..l1 ~ ~l (OJ"Dl1)~~
l.jJ~I ~~I ..liil\ 4.......,...,.. ..s..ll ~\J,;.j ~ J

0'" l...J:l~ J1.,> ~ ($ftYI :i.:lW\ -:.t......y.!I-, ~~\ ..s..ll o.lo.:»
~l.i:i!YIfjj.:i

J,;...lll W19.j ~.).l..o11 UlWI ~ ow:ii.. -:'1..;t..:l:i..1
Wl...J ~J..;9

i.S y:i. i -:.1.)1:Oc.

..sfti -:'I..l..".. yo

4)1)u,:m ':'4..,l1l•••11~ (~I) OJ"Dl' ~~
..sft YI :i.:JW1 -:.1........y.!IJ ~yi;ll o.lo.:»

~~I~bJ

i.Sft;w4).1....
a)');,>,11 ~~I u.o (~a d, ••1\) ~Jilll ~~

~w:....'lll~~I
0.»t:i..J1 ~I.;c.i ~ ow:ii.. wl..;t..:l:i..1 :;~I-, ~ u.o-:'~

0.»t:i..J1 ~l.;c.i ~ wl..;t..:l:i..1 ~\~
~ j -:.\S ~ ,.) ..;t..:l:i..1

-:.l.k.o J -:.tsl:i..... ~\~
wl.k.o J -:.tsl:i..... ~ 0'" -:.~

~.)w:....~l~~I u.o (~ a •• ;, ,.1\) ~I ~
4:!."..:;JI~~1

~..,9J.o <:4) w~jji

~...,...w\~~l ~ ~\ ~Jilll ~~

~.l1il\ ~.J ~Jilll ~ OJ"DlI(~I)

4..;...J\~I~.j~I~J~1

~I 4+" ~ ~.l1il1~.J ~I

4..;...JlJ~ :LJ:i......4......1..:..-:.'1~
4..;...JlJ~ ~~ 4......1..:..-:.'1~

~ ~ ~! .:.1.4~
.:i.hWl~\ ,.) -:'Ipl .jLw.

-- -- - -- ._-- ---------~~--



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

  إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13لمنتهٌتٌن فً للسنتٌن ا

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

5 

 

 عــــــــام     - 3

. (م 8191ٌونٌو  88الموافق )هـ  8811رجب  83بتارٌخ  83مرسوم الملكً رقم م/بموجب ال البنك( ،شركة مساهمة سعودٌة) تؤسس البنك العربً الوطنً

نك بموجب ـــة العربٌة السعودٌة. ٌعمل البربً المحدود فً المملكــــإلٌه عملٌات البنك الع انتقلتم بعد أن  8131فبراٌر  2وقد بدأ البنك أعماله بتارٌخ 

:  2182) فرعا   851 خالل شبكة فروعه وعددها من (م8131ٌناٌر  81الموافق ) ـه8011ول األربٌع  8خ ــتارٌـــب 8181129182ل التجاري رقم ـالسج

 هو: للبنك لمركز الرئٌسًإن عنوان ا المملكة المتــحدة. واحدا  فً السعودٌة وفرعا  فً المملكة العربٌة  فرعا ( 805

 

 البنك العربً الوطنً 

 52128ص ب 

 88520الرٌاض 

 المملكة العربٌة السعودٌة 
 

 العمولةمبدأ تجنب قائمة على كما ٌقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفٌة متوافقة مع أحكام الشرٌعة  .تتمثل أهداف البنك فً تقدٌم كافة أنواع الخدمات المصرفٌة  

 هٌئة شرعٌة مستقلة تم تؤسٌسها من قبل البنك. من قبلتمادها واإلشراف علٌها والتً ٌتم اع

 تتؤلف القوائم المالٌة الموحدة من القوائم المالٌة للبنك وشركاته التابعة التالٌة:

  
 شركة العربً الوطنً لالستثمار 

 
وهً شركة ذات مسإولٌة  ،مملوكة بالكامل للبنك العربً الوطنً لالستثمار( كةشر) تابعة باسموفقا  لتوجٌهات هٌئة السوق المالٌة، قام البنك بتؤسٌس شركة 

( 2119نوفمبر  9هـ )الموافق 8023شوال  22الصادر بتارٌخ  8181281113مسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة بموجب السجل التجاري رقم  محدودة

وحفظ األوراق المالٌة حسب  والمشورةول التابعة للبنك والتً تشمل التعامل واإلدارة والترتٌب تقوم بتولً وإدارة الخدمات االستثمارٌة وأنشطة إدارة األصو

القوائم  بتوحٌدعلٌه، بدأ البنك   .( 2113ٌناٌر  82الموافق ) هـ8021محرم  8 من  إعتبارا   . وقد بدأت الشركة التابعة أعمالهاأنظمة هٌئة السوق المالٌة

 . 2113ٌناٌر  82أعاله فً قوائمه المالٌة إعتبارا  من مذكورة الالتابعة  ةالمالٌة للشرك

 
 شركة العربً لتؤجٌر المعدات الثقٌلة

% وقد تم تؤسٌسها فً المملكة العربٌة السعودٌة كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 22.5وهً شركة تابعة ٌمتلك البنك فٌها نسبة 

(. وتعمل الشركة فً مجال تؤجٌر المعدات الثقٌلة 2111ماٌو  81هـ )الموافق 8081جمادى األول  85ض بتارٌخ الصادر فً مدٌنة الرٌا 8181229031

 ل الشركة.اوهو تارٌخ بدء أعم 2111ماٌو  81وقد بدأ البنك بتوحٌد القوائم المالٌة لهذه الشركة إعتبارا  من  وتمارس أعمالها وفقا  ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 

 عربً للتؤمٌنوكالة ال

كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة بموجب  2188 عام ذات مسإولٌة محدودة، تم تؤسٌسها فً ةوهً شركة سعودٌ

مإسسة  من قبل ةرخصوالوكالة م ( .2188دٌسمبر  8هـ )الموافق 8085محرم  23صادر فً مدٌنة الرٌاض بتارٌخ ال 8181812028السجل التجاري رقم 

لممارسة أعمال وكالة التؤمٌن. لم تبدأ الشركة اعمالها بعد وسوف تبداء بممارسة العمل  (808111199525رقم ) بموجب الترخٌص النقد العربً السعودي

 المختصة.الرقابٌة بعد الحصول على موافقة الجهات 

 
 

  أسس اإلعداد - 3

 بٌان اإللتزامأ ( 

لمعاٌٌر المحاسبة للمإسسات المالٌة الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي، وللمعاٌٌر الدولٌـة الخاصة  طبقا الموحدة المالٌةم القوائهذه  تم إعداد

النظام و وك ونظام الشركات بالمملكة العربٌة السعودٌةننظام مراقبة البمتطلبات لتتمشى مع الموحدة بالتقارٌر المالٌة. كما ٌعد البنك قوائمه المالٌة 

 . األساسً للبنك
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 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

  ب( أسس القٌاس 

قائمة قٌمتها العادلة فً  المدرجة المالٌة الموجودات والمطلوبات و لمشتقاتاوفقا  لمبدأ التكلفة التارٌخٌة باستثناء  الموحدة القوائم المالٌةٌتم إعداد هذه 

التً ٌتم تغطٌة مخاطر قٌمتها  المالٌة الموجودات والمطلوبات تسوٌة مٌت ،لذلكإضافة ٌاسها بالقٌمة العادلة، حٌث ٌتم ق ،واالستثمارات المتاحة للبٌعالدخل 

 وذلك إلثبات تغٌٌرات القٌمة العادلة الناتجة عن المخاطر التً تمت تغطٌتها.  ،بالتكلفةوالمسجلة بخالف ذلك  ،العادلة

 

 العملة الوظٌفٌة وعملة العرض ج(

باللاير السعودي ألقرب  السعودي، والذي ٌعتبر العملة الوظٌفٌة للبنك. ٌتم تقرٌب البٌانات المالٌة المعروضة  باللاير الموحدة المالٌةالقوائم  ٌتم عرض هذه

 ، ما لم ٌذكر خالف ذلك.ألف

 

 المحاسبٌة الهامة اإلفتراضاتو والتقدٌراتاألحكام ( د

التضً تضإثر  الهامضة استخدام بعضض التقضدٌرات واالفتراضضات المحاسضبٌة،ر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌةٌللمعاٌطبقا  ،الموحدة ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة

األحكضضام عنضضد تطبٌضق السٌاسضضات المحاسضضبٌة للبنضك. ٌضضتم تقضوٌم هضضذه  األحكضامعلضى مبضضالل الموجضودات والمطلوبضضات المسضجلة. كمضضا ٌتطلضضب مضن اإلدارة اسضضتخدام 

أخضضرى تشضضمل الحصضضول علضضى المشضضورة المهنٌضضة وتوقعضضات ل حضضداث  لوعوامضضاضضضات بصضضورة مسضضتمرة وذلضضك علضضى أسضضاس خبضضرة البنضضك التقضضدٌرات واالفترو

التقضدٌرات واالفتراضضات أو مارسضت  اإلدارةالمستقبلٌة التً ٌعتقد بؤنها معقولة وفقا للظروف والمعطٌات. وفٌما ٌلً النضواحً الهامضة التضً اسضتخدمت فٌهضا 

 :األحكامفٌها 

 القروض والسلفعلى  االئتمانخسائر انخفاض  (3

 ،نخفضاضاإل اإلقراض الخاصة به للتؤكضد مضن وجضود أي إنخفضاض فضً قٌمتهضا. وللتؤكضد مضن وجضود هضذا محافظبمراجعة ، على أساس ربع سنويٌقوم البنك, 

د إنخفاض قابل للقٌاس فً التدفقات النقدٌضة المسضتقبلٌة المقضدرة. ٌر إلى وجوشٌقوم البنك بإبداء التقدٌرات واألحكام للتؤكد من وجود بٌانات قابلة للمالحظة ت

تقضوم اإلدارة  المقترضضٌن.فضً حالضة السضداد مضن قبضل مجموعضة مضن  سضلبًتشضٌر إلضى وجضود تغٌضر  للمالحظضةأن ٌشتمل هذا الضدلٌل علضى بٌانضات قابلضة  وٌمكن

بعضد األخضذ بعضٌن اإلعتبضار خصضائص مخضاطر اإلئتمضان والضدلٌل الموضضوعً علضى  باستخدام التقدٌرات  بناءا على الخبرات السضابقة بشضؤن خسضائر القضروض

تقضضوٌم المنهجٌضضة واإلفتراضضضات منتظمضضة  بصضضورةانخفضضاض مماثضضل لتلضضك القضضروض والسضضلف التضضً تضضضمنتها المحفظضضة عنضضد تقضضدٌر التضضدفقات النقدٌضضة. ٌضضتم  وجضضود

 .لتقلٌل أٌة فروقات بٌن الخسائر المقدرة والفعلٌةالمستخدمة فً تقدٌر حجم وتوقٌت التدفقات النقدٌة  المستقبلٌة 

المخضاطر  لقضاءلقٌمضة ا جمضاعً إلنخفضاضالبنضك أٌضضا  مخصضص ٌجنب القروض والسلف الفردٌة الجوهرٌة،  لقاء ةالمجنب ةالخاص اتإضافة إلى المخصص

وفضً  عنضد منحهضا فضً البداٌضة.أكبضر ممضا تضم تحدٌضده داد تحتوي على مخاطر عجز عن السض والتً –تحتاج إلى مخصص خاص  ابؤنه تحدٌدهاالتً لم ٌتم  –

 تشتمل على انخفاض مستوى المخاطر بشؤن بلد ما، أو صضناعة مضا، أو بسضبب التقضادم التكنولضوجً وأٌضةهذا الشؤن تإخذ العدٌد من العناصر بعٌن االعتبار 

 .التدفقات النقدٌةفً أو تدهور  ةضعف هٌكلٌ طنقا

 مالٌة غٌر المتداولةالقٌمة العادلة لألدوات ال (3

اح عضن القٌمضة العادلضة لض دوات المالٌضة المسضجلة فصضبالقٌمة العادلة بتارٌخ كل قائمة مركز مالً. كمضا تضم اإل ،بقٌاس األدوات المالٌة  كالمشتقات ٌقوم البنك

 (.2بالتكلفة المطفؤة فً اإلٌضاح )

و سضداده عنضد تحوٌضل مطلوبضات مضا بموجضب معاملضة نظامٌضة تضتم بضٌن أطضراف مشضاركة فضً القٌمة العادلة هً السعر الذي سٌتم إستالمه عنضد بٌضع أصضل مضا أ

 السوق بتارٌخ القٌاس. ٌحدد قٌاس القٌمة العادلة بإفتراض أن معاملة بٌع الموجودات أو تحوٌل المطلوبات ستتم إما: 

 فً السوق الرئٌسً للموجودات أو المطلوبات، أو  -

 ئٌسً، فً أكثر األسواق فائدة ل صل أو المطلوبات.فً حالة عدم وجود السوق الر -

 .البنكإن السوق الرئٌسً أو األكثر فائدة ٌجب أن تكون قابلة للوصول إلٌها من قبل 

 اض أنتقاس القٌمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإفتراض أن األطضراف المشضاركة فضً السضوق ستسضتفٌد عنضد تسضعٌر الموجضودات والمطلوبضات وبضإفتر

 المشاركٌن فً السوق ٌسعون لتحقٌق أفضل مصالحهم االقتصادٌة.

االسضتخدام  ٌؤخذ قٌاس القٌمة العادلة للموجودات غٌر المالٌة بعٌن االعتبار مقدرة األطراف المشاركة فً السضوق علضى تحقٌضق منضافع إقتصضادٌة عضن طرٌضق

 .وبؤقصى حدتستخدم األصل على النحو األفضل  األفضل واألقصى ل صل أو بٌعه ألطراف أخرى مشاركة فً السوق والتً
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 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

 )تتمة(  القٌمة العادلة لألدوات المالٌة غٌر المتداولة3) 

 

 ،لعادلضةا . وفً حالة استخدام طرق التسضعٌر فضً تحدٌضد القضٌمالتسعٌرالمالٌة غٌر المتداولة فً سوق مالً نشط باستخدام طرق  ل دواتتحدد القٌمة العادلة 

ومراجعتهضضا دورٌضا مضن قبضضل مضوظفٌن مضإهلٌن مسضضتقلٌن عضن الجهضة التضضً قامضت بإسضتحداثها. ٌضضتم المصضادقة علضى كافضضة طضرق التسضعٌر قبضضل  ،فإنضه ٌضتم تفعٌلهضا

التسضعٌر البٌانضات القابلضة تسضتخدم طضرق  السضوق المقارنضة. وبقضدر المسضتطاع وأسعاروٌتم معاٌرتها للتؤكد بؤن المخرجات تعكس البٌانات الفعلٌة  ،استخدامها

 التقضدٌرات. إجضراءواألمضور المتداخلضة تتطلضب مضن اإلدارة  والتقلبضاتالنواحً المتعلقة بمخاطر اإلئتمان ) الخاصة بالبنك والطضرف اخخضر( ، أما للمالحظة 

وإفتراضضات  ومعضدالت السضدادالخصضم  معضدالتوالمشتقات طوٌلة األجضل  التغٌرات فًمثل  طرق التسعٌراإلفتراضات تشمل إعتبارات السٌولة ومدخالت 

إثر علضى القٌمضة العادلضة المسضجلة لض دوات ٌضاإلفتراضات المتعلقة بهذه العوامل ٌمكن أن تغٌر ن إ أسعار العجز المتعلقة بالسندات المضمونة بالموجودات 

 المالٌة.

 إنخفاض قٌمة استثمارات األسهم المتاحة للبٌع (1

عند مراجعة اإلنخفاض فً قٌمة استثمارات األسهم المتاحة للبٌع وكذلك التؤكد فٌما إذا كان اإلنخفاض الجضوهري أو المسضتمر  األحكامٌقوم البنك بممارسة 

ٌقضوم  ،ذلضك ىالتغٌضر العضادي فضً أسضعار األسضهم. إضضافة إلض أخرى،من بٌن عوامل ، ٌقوم البنك بتقوٌم ،التكلفة. وفً هذا الصدد دون سعرفً القٌمة العادلة 

والتغٌضرات  والقطضاع نك بالتؤكد فٌما إذا كان اإلنخفاض فً القٌمة مالئما وذلك عند وجود تدهور فً المركز المالً للجهة المستثمر فٌهضا وأداء الصضناعةالب

 النقدٌة الناتجة من النشاطات التشغٌلٌة والتموٌلٌة. توالتدفقافً التقنٌة 
  

بصضضرف النظضضر عضضن مضضدة  كمقٌضضاس معقضضول لانخفضضاض الجضضوهري دون سضضعر التكلفضضةأو أكثضضر  % 81اسضضتخدام نسضضبة  نتٌجضضة للتقلبضضات التضضً ٌشضضهدها السضضوق حالٌضضا ، ٌضضتم

. ٌمثضضل االنخفضضاض المسضضتمر االسضضتثمارات المقتنضضاة لغٌضضر أغضضراض المتضضاجرة، صضضافًانخفضضاض أربضضاح وضضضمن   قائمضضة الضضدخل الموحضضدةوٌضضتم إدراجضضه فضضً  ،االنخفضضاض

االستثمارات المقتناة لغٌضر  إنخفاضأرباح وضمن   قائمة الدخل الموحدةفً  لمدة سنة فاكثر بصرف النظر عن مبلغه وٌتم اثباته االنخفاض دون التكلفة الذي ٌستمر

 .أغراض المتاجرة، صافً

 حتى تارٌخ اإلستحقاق المقتناةتصنٌف اإلستثمارت  (3

الممكضضن  أو الثابتضضة ذات الضضدفعات المشضضتقةف الموجضضودات المالٌضضة غٌضضر ( عنضضد تصضضن81ٌٌتبضضع البنضضك اإلرشضضادات المضضذكورة فضضً معٌضضار المحاسضضبة الضضدولً رقضضم )

البنضك بتقضوٌم نٌتضه ومقدرتضه علضى االحتفضاظ  مٌقضو ،وفً هذا الصضدد .كــ "استثمارات مقتناة حتى تارٌخ اإلستحقاق"ثابت تحدٌدها, والتً لها تارٌخ استحقاق 

كن البنضك مضن االحتفضاظ بهضذه االسضتثمارات حتضى تضارٌخ االسضتحقاق، وذلضك فضً ظضروف أخضرى وفً حالة عدم تم االستثمارات حتى تارٌخ اإلستحقاق. هبهذ

ت متاحضة عدا الظروف الخاصة األخرى مثل بٌعها بتارٌخ قرٌب من تارٌخ االستحقاق أو بمبلل غٌر هام فإنه ٌجب إعضادة تصضنٌف كامضل المبلضل كاسضتثمارا

 للبٌع.

 تحدٌد السٌطرة على الشركات المستثمر فٌها (3

 ( لتقدٌرات وأحكام اإلدارة التً ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر هام على حصص المجموعة فً الصنادٌق االستثمارٌة.أ8تخضع المإشرات المذكورة باإلٌضاح )

بضالتركٌز علضى مارٌة وذلضك االسضتث للعدٌد من الصنادٌق االستثمارٌة. ٌتم التؤكد فٌما إذا كانضت المجموعضة تسضٌطر علضى هضذه الصضنادٌق صندوق تعمل المجموعة مدٌر

( وحقضضوق المسضضتثمرٌن إلقالضضة مضضدٌر المتوقعضضةالمصضضالا االقتصضضادٌة االجمالٌضضة للمجموعضضة فضضً الصضضندوق )التضضً تتكضضون مضضن الحصضضص المسضضجلة وأتعضضاب اإلدارة  تقضضوٌم

 .ٌتم توحٌد هذه الصنادٌقلتالً لم تعمل وكٌال  للمستثمرٌن فً كافة الحاالت، وبا بؤنها لمجموعةلالصندوق. ونتٌجة لذلك، تبٌن 

 

 مبدأ االستمرارٌةهـ( 

البنضك لدٌضه المضوارد لالسضتمرار فضً العمضل فضً المسضتقبل  قناعضة بضؤن لمبضدأ االسضتمرارٌة وأنهضا علضى وفقضا   فً العمضلقامت إدارة البنك بتقٌٌم قدرة البنك على االستمرار 

. لضذلك فقضد تضم إعضداد وفقا لمبدأ االسضتمرارٌة حول قدرة البنك لالستمرار فً العمل اشكوك ٌثٌرقد  جوهري تؤكدالمنظور، إضافة لذلك لٌس لدى اإلدارة علم بؤي عدم 

 .مبدأ االستمرارٌةالقوائم المالٌة على أساس 
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  ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة -1

 : وحدةالمالقوائم المالٌة ؤهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد هذه بفٌما ٌلً بٌانا   

للسضنة المنتهٌضة فضً  للمجموعضة إعداد القوائم المالٌة السضنوٌة الموحضدةالمتبعة فً  مع تلك الموحدةالقوائم المالٌة هذه السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد  شىاتتم
 المعاٌٌر الدولٌضة الخاصضة بالتقضارٌرتفسٌرات لجنة  و ةلٌالصادرة عن مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة الدو باستثناء اتباع المعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة 2182دٌسمبر  88

   المذكورة أدناه والتً لٌس لها أي تؤثٌر جوهري على المركز المالً أو األداء المالً للمجموعة: المالٌة

 
   8تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  –: عرض بنود الدخل الشامل اخخر 8معٌار المحاسبة الدولً رقم  -

 : توضٌا متطلبات بٌانات المقارنة )تعدٌل(  8معٌار المحاسبة الدولً رقم  -

 )تعدٌل( : التقارٌر المالٌة المرحلٌة ومعلومات قطاعٌة بشؤن إجمالً الموجودات والمطلوبات 80معٌار المحاسبة الدولً رقم  -

 صاحات، مقاصة الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة )تعدٌل( االف –: األدوات المالٌة 9 رقم المالٌة بالتقارٌر الخاص الدولً المعٌار -

 ، القوائم المالٌة المستقلة29: القوائم المالٌة الموحدة  ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  81 رقم  المالٌة بالتقارٌر الخاص الدولً المعٌار -

 ص فً المنشآت األخرى : اإلفصاح عن الحص 82رقم  المالٌة بالتقارٌر الخاص الدولً المعٌار -

 : قٌاس القٌمة العادلة  88رقم  المالٌة بالتقارٌر الخاص الدولً المعٌار -

 
 

 توحٌد الأ( أسس 

لتابعة معة بــ "المجموعة". ٌتم اعداد القوائم المالٌة للشركات اتتشتمل القوائم المالٌة الموحدة على القوائم المالٌة للبنك والشركات التابعة له وٌشار الٌها مج
. ٌتم اجراء تسوٌات على القوائم المالٌة للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع القوائم مماثلةوذلك باستخدام سٌاسات محاسبٌة  لنفس الفترة المالٌة للبنك

 المالٌة للبنك. 

 .ٌسٌطر علٌها البنكالشركات التابعة هً الشركات المستثمر فٌها التً 

ة المستثمر فٌها عندما تكون معرضة لمخاطر أو ٌكون لدٌه حقوق فً العوائد المتغٌرة من إرتباطه بالشركة المستثمر فٌها، وٌكون على الشرك ٌسٌطر البنك
ٌة الموحدة تم إدراج القوائم المالٌة للشركات التابعة فً القوائم المالٌلدٌه المقدرة على التؤثٌر على تلك العوائد من خالل تحكمه فً الشركة المستثمر فٌها. 

 إعتبارا  من تارٌخ بدء السٌطرة ولحٌن التوقف عن ممارسة مثل هذه السٌطرة.

على الشركة المستثمر فٌها وذلك فقط عندما تكون لدٌه القدرة على التحكم فً الشركة المستثمر فٌها )أي الحقوق  البنكسٌطر ٌوبشكل خاص،  -
 ال التوجٌه واإلشراف على نشاطات الشركة المستثمر فٌها(:الحالٌة التً تمنحها المسئولٌة الحالٌة للقٌام بؤعم

 لمخاطر أو لدٌه حقوق فً العوائد المتغٌرات من إرتباطه بالشركة المستثمر فٌها، و  اكون معرضٌأن  -

 ٌكون لدٌه القدرة على إستخدام سلطاته على الشركة المستثمر فٌها للتؤثٌر على عوائدها. -

فً الحقائق  البنكنظر ٌأقل من أغلبٌة التصوٌت أو ما ٌعادلها من حقوق فً الشركة المستثمر فٌها، عندئذ  البنكقوق وفً الحاالت التً ٌكون فٌها ح
 والظروف ذات العالقة عند تقدٌر مدى السٌطرة على الشركة المستثمر فٌها، وٌشمل ذلك:

 ها.الترتٌبات التعاقدٌة مع ذوي أحقٌة التصوٌت اخخرٌن فً الشركة المستثمر فٌ -

 الحقوق الناشئة عن الترتٌبات التعاقدٌة األخرى. -

 وحقوق التصوٌت المتوقعة. البنكحقوق تصوٌت  -
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 )تتمة(أ( أسس التوحٌد 

إلى وجود تغٌر فً عنصر واحد أو أكثر من الثالثة بإعادة تقدٌر فٌما إذا كانت له سٌطرة على الشركة المستثمر فٌها وذلك عندما تشٌر الحقائق  ٌقوم البنك
السٌطرة على الشركة  البنكعناصر المتعلقة بالسٌطرة. ٌبدأ توحٌد الشركات التابعة اعتبارا  من السٌطرة على الشركة التابعة وٌتم التوقف عن ذلك عند فقدان 

مشتراه أو المستبعدة خالل السنة فً قائمة الدخل الشامل اعتبارا  من تارٌخ سٌطرة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإٌرادات ومصارٌف الشركة التابعة ال
 ولحٌن التوقف عن ممارسة السٌطرة على الشركة التابعة. البنك

أدى ذلك إلى أن  وإلى حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة حتى لو البنكتنسب ارباح أو خسائر كل عنصر من عناصر اإلٌرادات الشاملة األخرى إلى المساهمٌن فً 
تها المحاسبٌة مع ٌصبا رصٌد حقوق الملكٌة غٌر المسٌطر عجزا . وعند الضرورة، ٌتم إجراء التسوٌات على القوائم المالٌة للشركات التابعة كً تتمشى سٌاسا

 تلك المتبعة من قبل المجموعة. 

بشكل مباشر او غٌر مباشر، وٌتم  سواء   -للبنك المملوكة  غٌر الموجوداتافً جزء من صافً الدخل أو الخسارة وصذلك ال الملكٌة غٌر المسٌطرةحقوق تمثل 
العائدة الملكٌة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الموحدة قائمة المركز المالً فً  الملكٌةبشكل منفصل فً قائمة الدخل الموحدة وضمن بند حقوق  عرضها
معالجة مقابل حصة البنك. ٌتم الملكٌة غٌر المسٌطرة حقوق بما ٌزٌد عن قٌمة لكٌة غٌر المسٌطرة المبحقوق  تتعلق. ٌتم تخصٌص اي خسائر البنك  لمساهمً

 الموجوداتوالقٌمة العادلة للحصة فً صافً  الشراءالفرق بٌن تكلفة  إثباتبموجبها ٌتم وباستخدام طرٌقة الشراء الملكٌة غٌر المسٌطرة حصة  عملٌات شراء
 .المشتراة كــ "شهرة"

عند توحٌد  ذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكٌة واإلٌرادات والمصارٌف المتعلقة بالمعامالت بٌن شركات المجموعة بالكاملٌتم ح
 القوائم المالٌة.

 حقوق الملكٌة. كمعاملةالتغٌر فً حصص الملكٌة فً الشركة التابعة، بدون فقدان السٌطرة،  تسجٌلٌتم 

 

 زمٌلةات مار فً شركستثاال( ب

علٌها  ٌمارسو/أو  رأس المال الذي ٌحق له التصوٌت% من 51% إلى 21تتراوح بٌن  حصة البنك هاٌمتلك فٌ آتعبارة عن منشالزمٌلة هً  اتالشرك 
قائمة المركز المالً لملكٌة، وٌسجل فً د ذلك ٌتم محاسبته وفقا لطرٌقة حقوق اعبالتكلفة، وباالستثمار فً الشركات الزمٌلة  قٌد فً األصل تؤثٌر جوهري. ٌتم

 ، أٌهما أقل.وفقا  لطرٌقة حقوق الملكٌة أو بالقٌمة القابلة لاسترداد  الموحدة

 

 السداد تارٌخ  ج(  

متعلقة بشراء وبٌع الموجودات . العملٌات اإلعتٌادٌة الالسدادٌتم إثبات أو التوقف عن كافة العملٌات اإلعتٌادٌة المتعلقة بشراء وبٌع الموجودات المالٌة بتارٌخ 
بالنسبة ل دوات المالٌة  دات خالل فترة زمنٌة تنص علٌها األنظمة أو تلك المتعارف علٌها فً السوق.جوالمالٌة هً العملٌات التً تتطلب أن ٌتم تسلٌم تلك المو

 خ التداول وتارٌخ إعداد القوائم المالٌة .المقتناة بالقٌمة العادلة، ٌقوم البنك بإحتساب أي تغٌٌر فً القٌمة العادلة بٌن تارٌ

 

 تغطٌة المخاطر محاسبة (  األدوات المالٌة المشتقة ود

ٌات األسعار اخجلة، ٌتم قٌاس األدوات المالٌة المشتقة والتً تشتمل على عقود الصرف األجنبً اخجلة، والعقود المستقبلٌة الخاصة بؤسعار العموالت، واتفاق
بالقٌمة العادلة. تقٌد كافة المشتقات بقٌمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك  والعمــــــــوالتمالت والعموالت، وخٌارات أسعار العمالت ومقاٌضات أسعار الع

لة بالسوق وطرق خصم عندما تكون القٌمة العادلة سلبٌة. تحدد القٌم العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداو اتعندما تكون القٌمة العادلة إٌجابٌة، وضمن المطلوب
 ما هو مالئم. التدفقات النقدٌة وطرق التسعٌر، حسب

 إن معالجة التغٌر فً القٌمة العادلة للمشتقات ٌعتمد على تصنٌف تلك المشتقات بحسب الفئات التالٌة:

 المشتقات المقتناة إلغراض المتاجرة  -3

. تشتمل فً دخل المتاجرة وٌتم اإلفصاح عنها، الموحدة الدخلقائمة المتاجرة مباشرة فً المقتناة ألغراض  للمشتقاتتدرج التغٌرات فً القٌمة العادلة 

كما تشمل المشتثقات المدرجة فً األدوات المالٌة  المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة أٌضا  على تلك المشتقات التً ال تخضع لمحاسبة تغطٌة المخاطر

  األخرى.

 

 وات المالٌة األخرىالمدرجة فً األدالمشتقات  -3

خرى كمشتقات مستقلة وٌتم تسجٌلها بالقٌمة العادلة إن كانت خصائصها اإلقتصادٌة ومخاطرها ال ترتبط األمالٌة الدوات األفً  المدرجةُتعامل المشتقات 

كؤدوات مالٌة  تصنٌفه تم أو ألغراض المتاجرةتم إقتناإه ٌ لمإن العقد األصلً نفسه و، األصلًبشكل وثٌق بالخصائص االقتصادٌة والمخاطر الخاصة بالعقد 

محفظة الوالتً تم فصلها عن العقد األصلً بالقٌمة العادلة فً  المدرجة فً األدوات المالٌة األخرىالمشتقات  إثبات. ٌتم قائمة الدخلمدرجة قٌمتها العادلة فً 

ٌُراتالمع إثبات  التجارٌة   .  الدخل الموحدةقائمة القٌمة العادلة فً  التً تطرأ على تغ
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  محاسبة تغطٌة المخاطر -1

 وألغراض محاسبة تغطٌة المخاطر، تصنف تغطٌة المخاطر إلى فئتٌن هما : 

 التً تغطً مخاطر التغٌرات فً القٌمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المغطاة. وتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة  ( أ)

      وبات )ب( تغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة والتً تغطً التغٌرات فً التدفقات النقدٌة سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو المطل 

 التً تإثر على صافً الدخل أو الخسارة المعلن.و حدوثها بشكل كبٌر المغطاة أو العملٌات المتوقع

بة تغطٌة المخاطر، فال بد أن تكون تغطٌة المخاطر ذات فعالٌة عالٌة خالل فترة التغطٌة، بحٌث ٌتم تسوٌة التغٌرات فً ولكً تكون المشتقات مإهلة لمحاس

خاطر بشكل فعال مع التغٌرات التً طرأت على البند الذي تمت تغطٌة مخاطره، وٌجب أن تكون هذه مالقٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة الخاصة بؤداة تغطٌة ال

تغطٌة المخاطر تغٌرات قابلة للقٌاس بشكل موثوق به. وعند بداٌة تغطٌة المخاطر، ٌجب توثٌق إستراتٌجٌة وأهداف إدارة المخاطر بما فً ذلك تحدٌد أداة ال

ٌة تغطٌة المخاطر بصورة طبٌعة المخاطر المغطاة وطرٌقة تقوٌم مدى فعالٌة تغطٌة المخاطر. وتبعا  لذلك، ٌجب تقوٌم مدى فعالو والبند الذي سٌتم تغطٌته

 مستمرة.

ٌة المخاطر بالنسبة لتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة التً تفً بشرط محاسبة تغطٌة المخاطر، تدرج أٌة مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قٌاس أدوات تغط 

قائمة درج فً ٌو غطٌة مخاطره فً القٌمة الدفترٌة لذلك البندالجزء الخاص بالبند الذي تمت ت. وٌتم تسوٌة  قائمة الدخل الموحدةلة مباشرة فً دبقٌمتها العا

المرتبطة المالٌة  واتتتوقف تغطٌة مخاطر القٌمة العادلة ل د وعندماوبالنسبة للبنود المغطاة المخاطر التً ٌتم قٌاسها بالتكلفة المطفؤة،  . الدخل الموحدة

الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة للبند المغطى عند اإلنهاء والقٌمة ٌتم إطفاء  هفإن، هاإا تم بٌعها أو إنهاعن الوفاء بمعاٌٌر محاسبة تغطٌة المخاطر أو إذ بعموالت

وعند التوقف عن إثبات البند المغطى، ٌتم إثبات  الفعلً. العمولة معدلاإلسمٌة على مدى الفترة المتبقٌة من التغطٌة األصلٌة، وٌتم ذلك بإستخدام طرٌقة 

 . قائمة الدخل الموحدةدلة غٌر المطفؤة مباشرة فً تسوٌة القٌمة العا

رة الناجمة عن أداة أما بالنسبة لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة التً تفـً بشرط محاسبة تغطٌة المخاطر، ٌتم فً األصل إثبات الجزء الخاص بالربا أو الخسا

، على أن ٌتم إثبات الجزء غٌر الفعال، إن وجد، اخخر الدخل الشاملٌات األخرى ضمن ٌة المخاطر، التً تم تحدٌدها على أنها تغطٌة فعالة، فً االحتٌاططتغ

المدرجة فً  األرباح أو الخسائر ٌلبالنسبة لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة التً لها تؤثٌر على المعامالت المستقبلٌة، ٌتم تحو . قائمة الدخل الموحدةفً 

 . وفً الحاالت التً تإدي فٌها  قائمة الدخل الموحدةنفس الفترة التً تإثر فٌها المعاملة المغطاة على  فً الموحدة قائمة الدخلاالحتٌاطٌات األخرى إلى 

أو الخسارة التً سبق وأن تم إثباتها ضمن االحتٌاطٌات ا ، عندئذ ٌتم إدراج الربغٌر مالٌة العملٌات المتوقعة المغطاة إلى إثبات موجودات أو مطلوبات 

 فً القٌاس األولً لتلك الموجودات والمطلوبات بتكلفة الشراء والمصارٌف ذات الصلة. األخرى 

األداة مإهلة لمحاسبة  ٌتم التوقف عن إتباع محاسبة تغطٌة المخاطر عند انتهاء سرٌان أداة التغطٌة أو بٌعها أو تنفٌذها أو عند إنهاإها أو عندما لم تعد تلك

حدوث العملٌة المتوقعة أو إذا أوقف البنك إعتمادها كؤداة تغطٌة. وفً ذلك الوقت، ٌتم االحتفاظ بالربا أو الخسارة  ا  متوقعالمخاطر، أو لم ٌعد  ةتغطٌ

لحٌن حدوث العملٌة المتوقعة. وفً  الملكٌةالمتراكمة الناجمة عن أداة تغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة التً تم إثباتها فً اإلحتٌاطٌات األخرى ضمن حقوق 

  قائمة الدخل الموحدةإلى  ،المثبت ضمـن اإلحتٌاطٌات األخرى ،ة عدم حدوث العملٌة المتوقعة المغطاة، ٌتم تحوٌل صافً الربا أو الخسارة المتراكمةحال

 . للسنة

  

 (  العمالت األجنبٌة    هـ

كما تحول أرصدة الموجودات  ،ةرٌخ إجراء المعاملر التحوٌل السائدة بتااتحول المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة لرٌاالت سعودٌة بؤسع

. ٌتم قائمة المركز المالً الموحدةبالعمالت األجنبٌة فً نهاٌة السنة لرٌاالت سعودٌة بؤسعار التحوٌل السائدة بتارٌخ  المسجلةوالمطلوبات النقدٌة 

ٌتم فً االصل إثبات .  قائمة الدخل الموحدةعمالت األجنبٌة فً النقدٌة المسجلة بال والمطلوباتإثبات مكاسب أو خسائر تحوٌل أرصدة الموجودات 

الحد الذي تكون فٌه  إلىاخخر  الدخل الشاملفروقات التحوٌل للبنود النقدٌة المإهلة كؤدوات تغطٌة لمخاطر التدفقات النقدٌة تدرج فً البداٌة فً 

، وذلك وفقا  اخخر الدخل الشاملأو   قائمة الدخل الموحدةإما فً ود غٌر النقدٌة مكاسب أو خسائر البنمن التحوٌل  مكوناتتدرج  هذه التغطٌة فعالة.

 .المكاسب أو الخسائر ذات الصلة للطرٌقة التً ٌتم بها معالجة

. أما عامالت األولىالمبعملة أجنبٌة بإستخدام سعر الصرف السائد بتارٌخ المسجلة التً ٌتم قٌاسها بالتكلفة التارٌخٌة البنود غٌر النقدٌة  ٌتم تحوٌل

 بعملة أجنبٌة فٌتم تحوٌلها بإستخدام سعر الصرف السائد بتارٌخ تحدٌد القٌمة العادلة.المسجلة البنود غٌر النقدٌة التً ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة و

لرٌاالت سعودٌة بؤسعار التحوٌل السائدة  المسجلة بالعمالت األجنبٌة فً نهاٌة السنة فً الخارجللفرع  النقدٌة تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات

 أسعار التحوٌل السائدة خالل السنة. أساس متوسط على للفرع فً الخارج ، وتحول قوائم الدخلقائمة المركز المالً الموحدةبتارٌخ 
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     األدوات المالٌة(  مقاصة و  

نٌة  المجموعةعند وجود حق نظامً ملزم أو عندما ٌكون لدى   قائمة المركز المالً الموحدةلمطلوبات المالٌة وٌدرج صافٌها فً تتم مقاصة الموجودات وا

 الصافً، أو بٌع الموجودات وتسدٌد المطلوبات فً آن واحد.  لتسوٌة الموجودات مع المطلوبات على أساس

 

إال إذا كان ذلك مطلوبا أو مسموحا به بموجب المعاٌٌر المحاسبٌة أو التغٌرات وكما تم خل الموحدة فً قائمة الد والمصارٌفال ٌتم مقاصة اإلٌرادات 

 اإلفصاح عنه فً السٌاسات المحاسبٌة للبنك.

 

 (  إثبات اإلٌرادات والمصارٌف   ز  

 قٌمتها المدرجةمقتناة ألغراض المتاجرة أو التلك  ءلكافة األدوات المالٌة المرتبطة بعموالت، باستثنا ٌتم إثبات دخل ومصارٌف العموالت الخاصة

العائد  على أساس  قائمة الدخل الموحدةاألتعاب التً تعتبر جزءا مكمال للعائد الفعلً ل داة المالٌة فً  بما فً ذلك، قائمة الدخل الموحدةالعادلة فً 

هو السعر الذي ٌتم بموجبه تخفٌض المدفوعات أو المقبوضات النقدٌة  علًالف سعر العمولة .السنةالفعلً وتشتمل على العالوة والخصم المطفؤ خالل 

 مالئما .  ككان ذل حٌثماللموجودات أو المطلوبات المالٌة طوال الفترة المتوقعة ل داة المالٌة أو فترة أقل  صافً القٌمة الدفترٌةإلى  المقدرة المستقبلٌة

( وذلك ٌشمل أي رسوم أو تكالٌف الدفع مقدما  ر كافة الشروط التعاقدٌة ل داة المالٌة )مثل خٌارات وعند إحتساب العائد الفعلً ٌإخذ بعٌن اإلعتبا

الفعلً، بإسستثناء الخسائر االئتمانٌة المستقبلٌة. ٌتم تؤجٌل أتعاب التزامات منا  العمولة لمعدلترتبط مباشرة باألداة المالٌة وتعتبر جزء  مكمال  

 عن تلك القروض.لسعر العمولة الفعلً م إستخدامها، وٌتم إثباتها بما فً ذلك التكلفة المباشرة كتسوٌة القروض التً غالبا ما ٌت

حتساب إالمتعلقة بالمدفوعات أو المقبوضات. وٌتم  بتعدٌل تقدٌراتهللموجودات أو المطلوبات المالٌة عندما ٌقوم البنك الدفترٌة تتم تسوٌة القٌمة 

ٌُرات القٌمة  العمولةبناء  على سعر المعدلة  الدفترٌةالقٌمة   .ت خاصةعموالكدخل أو مصارٌف  الدفترٌةالفعلً األصلً وٌتم إثبات تغ

دخل  عند تخفٌض القٌمة المثبتة ل داة المالٌة أو لمجموعة مشابهة من الموجودات المالٌة نتٌجة لخسائر تتعلق بإنخفاض القٌمة، ٌستمر إثبات

 الجدٌدة.   الدفترٌةالفعلً األصلً الذي تم تطبٌقه على القٌمة  ةالعمولباستخدام سعر  العمولة

 ./ تكبدها تحوٌل العمالت األجنبٌة عند تحققها / خسائرٌتم إثبات أرباح 

وأتعاب  ةٌوفقا  لمبدأ االستحقاق المحاسبً عند تقدٌم الخدمة. ٌتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارٌتم إثبات األتعاب والعموالت 

طبقا لعقود الخدمات ذات الصلة. ٌتم إثبات األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال  ،زمنً - نسبً على اساس ،الخدمات األخرى

ترة وخدمات التخطٌط المالً والحفظ والخدمات المماثلة األخرى التً ٌتم تقدٌمها على مدى فترة زمنٌة طوٌلة، وذلك بشكل نسبً على مدى الف

 الزمنٌة التً ٌتم فٌها  تقدٌم الخدمة.

 حقٌة استالمها. ؤٌتم إثبات توزٌعات األرباح عند االقرار ب 

ٌُرات القٌمة العادلة  الناتجة تشمل اإلٌرادات ذات  الخاصة العموالتومصارٌف ودخل من النشاطات التجارٌة كافة المكاسب والخسائر الناتجة من تغ

تغطٌة ، وذلك ٌشمل وفروقات القطع األجنبً  المطلوبات المالٌة المقتناة ألغراض المتاجرةوموجودات بال المتعلقة وتوزٌعات األرباح العالقة

 فً عملٌات تغطٌة المخاطر. المخاطر غٌر الفعالة المسجلة

 

 (  اتفاقٌات البٌع وإعادة الشراء     ح  

قائمة المركز المالً فً تارٌخ مستقبلً محدد فً  )اتفاقٌات إعادة شراء( شرائهاٌستمر البنك فً إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة 

، المتاحة للبٌع، المقتناة حتى قائمة الدخل وٌتم قٌاسها وفقا  للسٌاسات المحاسبٌة المتبعة بشؤن اإلستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً   الموحدة

ة بالتكلفة المطفؤة. ٌتم إظهار االلتزام تجاه الطرف اخخر لقاء المبالل المستلمة منه بموجب هذه تارٌخ االستحقاق واإلستثمارات األخرى المقتنا

مالء، حسبما هو مالئم، وٌتم اعتبار الفرق بٌن سعر البٌع وإعادة الشراء لعا ودائعاالتفاقٌات فً األرصدة للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى أو 

. ال ٌتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود الفعلً العائدعلى أساس  ى مدى فترة اتفاقٌة إعادة الشراءكمصارٌف عموالت خاصة، وٌستحق عل

لعدم انتقال السٌطرة على تلك الموجودات إلى   قائمة المركز المالً الموحدةالتزام إلعادة بٌعها فً تارٌخ مستقبلً محدد ) اتفاقٌة إعادة البٌع( فً 

لمدفوعة بموجب هذه االتفاقٌات فً النقدٌة واألرصدة لدى مإسسة النقد العربً السعودي أو األرصدة لدى البنوك والمإسسات البنك. تدرج المبالل ا

دة البٌـع كدخل عموالت خاصة وٌستحـق على عاالمالٌة األخرى أو القروض والسلف، حسبما هو مالئم،  وٌتم اعتبار الفرق بٌن سعر الشراء وإ

  . الفعلً العائدعلى أساس  عادة البٌعمدى فترة اتفاقٌة إ
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 (  اإلستثمارات     ط

وعلى خصائصها. ٌتم فً البداٌة، قٌاس  إقتناء هذه األدواتالمالٌة عند اإلثبات األولً لها، على الغرض الذي تم من أجله  األدواتٌعتمد تصنٌف 

زائدا  تكالٌف الشراء المتعلقة بها مباشرة وذلك بالنسبة لكافة الموجودات المالٌة وٌستثنى من ذلك األدوات المالٌة العادلة بالقٌمة  االستثماراتكافة 

 العائد الفعلً، وتدرج فً دخل العموالت الخاصة. على أساس مصالخ وأ ةالعالوتطفؤ  المقتناة لتدرج قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل.
 

قائمة المتداولة فً األسواق المالٌة النظامٌة، تحدد القٌمة العادلة على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند انتهاء العمل فً تارٌخ  للسنداتبالنسبة 

 أساس فً الصنادٌق االستثمارٌة على واالستثمارات المدارة للموجوداتتحدد القٌمة العادلة  .بدون أي خصم لتكالٌف المعاملة  المركز المالً الموحدة

 المعلن.  الموجوداتصافً قٌمة 
 

ندات غٌر المتداولة بالسوق، ٌتم إجراء تقدٌر مناسب للقٌمة العادلة على أساس القٌمة السوقٌة الحالٌة ل دوات األخرى المشابهة لها سأما بالنسبة لل

وإذا لم ٌكن باإلمكان الحصول  صافً الموجودات ذات الصلة.تقرٌبا ، أو على أساس التدفقات النقدٌة المتوقعة أو على أساس ما ٌخص تلك السندات من 

الحصول على رٌاضٌة، وٌتم  طرقتشمل إستخدام  تقوٌم طرق، ٌتم تحدٌد هذه القٌمة بإستخدام عدة المالٌة النشطةعلى القٌمة العادلة من األسواق 

 القٌمة العادلة. عند تحدٌدٌتم اإلعتماد على درجة من التقدٌر ، غٌر مالئمكان ذلك ، وإذا ما أمكن ذلك للمالحظة القابلة من األسواق الطرقهذه  مدخالت
 

تحدد قٌمة كل فئة  من االستثمارات المختلفة عند نهاٌة الفترة المالٌة  .بٌن االستثمارات الحقة بعد اإلثبات األولً ، ال ٌسما عادة بإجراء أٌة مناقالت 

 تالٌة:التالٌة وفقا  ل سس المبٌنة فً الفقرات ال
  

 المدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل  (3

عند قائمة الدخل قٌمتها العادلة فً  المدرجةستثمارات االمقتناة ألغراض المتاجرة أو الستثمارات اإلعلى  هذه الفئة ضمناالستثمارات تشتمل 

فً قائمة  وتسجل قصٌرة األجل ةرض البٌع أو إعادة الشراء لمدتم اقتناإها لغٌ. إن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة اإلثبات األولً لها

ٌمكن تصنٌف االستثمارات  .، صافً/ خسائر المتاجرةدخلتغٌرات القٌمة العادلة ٌتم إدراجها فً صافً  . إنبالقٌمة العادلة المركز المالً الموحدة

وذلك باستثناء  ،81اٌٌر المنصوص علٌها فً معٌار المحاسبة الدولً رقم لمعا إذا ما إستوفتقائمة الدخل قٌمتها العادلة فً  مدرجةكإستثمارات 

 .به قٌاس قٌمتها العادلة بشكل موثوق ٌمكنال  والتًمدرجة فً األسواق المالٌة المارات فً األسهم غٌر ثاالست

قائمة ادلة فً عوٌتم إظهار أٌة تغٌرات فً القٌمة ال ،لةالقٌمة العادبقائمة الدخل العادلة فً  قٌمتها المدرجةبعد اإلثبات األولى، تقاس االستثمارات 

دخل العموالت الخاصة وتوزٌعات األرباح المستلمة عن   قائمة الدخل الموحدةفً  ٌدرجالتً تنشؤ فٌها هذه التغٌرات.  للسنة الموحدةالدخل 

وبما ٌتفق مع قائمة الدخل دوات مالٌة مدرجة قٌمتها العادلة فً كدخل متاجرة أو دخل أقائمة الدخل الموجودات المالٌة المدرجة قٌمتها العادلة فً 

 .الموجودات ذات الصلة هذه
  

 المتاحة للبٌع  ( 3

التً ٌتم إقتناإها لمدة غٌر محددة، والتً ٌمكن بٌعها لتلبٌة إحتٌاجات السٌولة أو لمواجهة  األسهم وسندات الدٌناالستثمارات المتاحة للبٌع هً 
ٌُرات أسعار   . األسهم، أو أسعار صرف العمالت األجنبٌة، أسعار لعمولةاتغ

 االستثمارات المتاحة للبٌع هً استثمارات غٌر مشتقة تم تخصٌصها على هذا النحو ولم ٌتم تصنٌفها ضمن فئات الموجودات المالٌة األخرى.

لة، وٌتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغٌر فً القٌمة ، بعد اقتناءها بالقٌمة العاد"متاحة للبٌع" المصنفة كاستثمارات تقاس االستثمارات

. وعند التوقف عن إثباتها،  ٌتم  قائمة الدخل الشامل الموحدةالعادلة لاستثمارات المتاحة للبٌع والتً لم ٌتم تغطٌة مخاطر قٌمتها العادلة مباشرة فً 

 .للسنة  قائمة الدخل الموحدةفً  - الملكٌةضمن حقوق المثبتة سابقا   -األرباح أو الخسائر المتراكمة ر إظها

عندما  قائمة الدخل الموحدة العائد الفعلً. وٌتم إثبات توزٌعات األرباح فً  اساس على قائمة الدخل الموحدة ٌتم إثبات دخل العموالت الخاصة فً
قائمة الدخل  المتاحة للبٌع فً  استثمارات سندات الدٌنبً من ٌتم إثبات أرباح أو خسائر الصرف األجن، تستحق المجموعة توزٌعات أرباح. كذلك

 .الموحدة
    

 المقتناة حتى تارٌخ االستحقاق  ( 1 

تارٌخ  تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدٌدها ولها تارٌخ إستحقاق محدد ولدى البنك القدرة والنٌة الموجبة إلقتنائها حتى

ٌتم كإستثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاق.   -"اإلستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفؤة"  - ك التً تفً بشروط تعرٌفعدا تل - إستحقاقها

 ،بالقٌمة العادلة شاملة تكالٌف المعامالت العرضٌة المباشرة المتعلقة بها المقتناة حتى تارٌخ االستحقاقفً األصل إثبات االستثمارات المالٌة 

. ٌتم حساب التكلفة المطفؤة بعد األخذ بعٌن اإلعتبار الخصم انخفاض فً قٌمتهالمخصص  أي بعد إقتنائها بالتكلفة المطفؤة ناقصا   هاٌتم قٌاستالً وبال

قائمة رات فً مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإلستثما ة. تدرج أٌالفعلً العائد تعتبر جزء ال ٌتجزأ من طرٌقةوأي أتعاب  أو العالوة عند الشراء

 عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات أو إنخفاض قٌمتها.  الدخل الموحدة

مقدرة البنك على إستخدام هذا  أن تتؤثرإن االستثمارات المصنفة كإستثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاق ال ٌمكن بٌعها أو إعادة تصنٌفها بدون 

 المبكر كونها إستثمارات طوٌلة األجل. دالمخاطر بشؤن أسعار العمولة الخاصة أو السداى التصنٌف، كما ال ٌمكن تخصٌصها كبند مغط
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 االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفؤة  ( 4

عضدا كاسضتثمارات أخضرى مقتنضاة بالتكلفضة المطفضؤة  ها و غٌضر المتداولضة بسضوق نشضطذات الدفعات الثابتة أو الممكضن تحدٌضد سندات االستثمارتصنف 
. كمضا أن اإلسضتثمارات التضً لضم ٌضتم تغطٌضة وتلضك المصضنفة كاسضتثمارات متاحضة للبٌضعأالتً ٌعتزم البنك بٌعها فورا  أو خالل مدة زمنٌة قصٌرة  تلك

إنخفضاض فضً قٌمتهضا. ٌضتم إثبضات المكاسضب أو أي  ناقصضا  مخصضص  الفعلضً العائضد طرٌقضة مباسضتخدا مخاطر قٌمتها العادلة  ُتدرج بالتكلفضة المطفضؤة
 لك اإلستثمارات أو إنخفاض قٌمتها.عند إنتفاء أسباب إثبات ت  قائمة الدخل الموحدةالخسائر فً 

 

 (  القروض والسلف      ي

ٌتم إثبات القروض  .دفعات ثابتة أو ممكن تحدٌدهاوذات اسطة البنك بو اقتناإهاتم منحها أو ٌف هً موجودات مالٌة غٌر مشتقة لالقروض والس

م إلغاء إثباتها عندما ٌقوم المقترضون بالوفاء بالتزاماتهم أو عندما ٌتم بٌع القروض أو شطبها أو عندما ٌتم تللمقترضٌن، وٌ النقدوالسلف عند منا 

 .المخاطر والمنافع المصاحبة للملكٌة كافة تحوٌل

قٌمتها  المدرجةروض قبإستثناء ال بالقٌمة العادلة، شاملة مصارٌف الشراء المتعلقة بهذه القروض والسلففً األصل،  القروض والسلفتقاس كافة 

 .العادلة فً قائمة الدخل

كقروض  العادلة  امخاطر قٌمتهسوق نشط والتً لم ٌتم تغطٌة فً غٌر المتداولة الممنوحة أو المشتراة من قبل البنك والقروض والسلف  تدرج 

 ومخصص اإلنخفاض فً قٌمتها.  أٌة مبالل مشطوبةناقصا   ةبالتكلفوتظهر  بالتكلفة المطفؤة وسلف مقتناة

  .القٌمة الدفترٌة فً تغطٌتهبالنسبة للقروض والسلف التً تمت تغطٌة مخاطرها، ٌتم تسوٌة الجزء المتعلق بالبند الذي تم 

  .ٌتم خصم مخصص خسائر اإلئتمان من حساب القروض والسلف ،لموحدةا ألغراض العرض فً القوائم المالٌة

 

 (  اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات المالٌة       ك

لتلك  إلثبات األولً ا بعدحدث  أو أحداث  لوقوع  نتٌجة   لانخفاضوجود دلٌل موضوعً  عند القٌمة منخفضة كموجودات المالٌةالموجودات  تصنف

والتً ٌمكن  ل صل المالً أو لمجموعة من الموجودات  المالٌةالمقدرة على التدفقات النقدٌة المستقبلٌة تإثر  وجود خسارة وكذلك عند الموجودات،

  .تقدٌرها بشكل موثوق به

ٌة  أو للتؤكد من وجود أي دلٌل موضوعً على انخفاض قٌمة أي من الموجودات المال تقوٌم، إجـراء ةموحد بتارٌخ كل قائمة مركز مالً ،ٌتم

، التً ٌتم حسابها على لتلك الموجوداتمجموعة مـن الموجودات المالٌة. وفً حالة وجود مثل هذا الدلٌل، ٌتم تحدٌد القٌمة المقدرة القابلة لالسترداد 

  .فترٌةتغٌرات فً قٌمها الدأساس صافً القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة، وٌتم إثبات أي خسارة ناجمة عن ذلك اإلنخفاض فً ال

 

متغٌر فإن  خاص عمولةالمالٌة، وإذا كان للموجودات سعر  ل دواتالفعلً األصلً  العمولةٌتم خصم القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة بسعر 

 الحالً. الخاص العمولةلقٌاس خسائر انخفاض القٌمة ٌعتبر سعر سعر الخصم 

 منأو  الموحدةقائمة الدخل  مباشرة على اوذلك بتحمٌلهمخصص إنخفاض القٌمة  من ا، ٌتم شطبهللتحصٌل ةغٌر قابل الٌةكانت الموجودات المإذا 

 وبعد تحدٌد مبلل الخسارة.الممكنة  التحصٌل كافة وسائل دبعد استنفا إال ٌتم شطب الموجودات المالٌةال  .ذو الصلة حساب مخصص انخفاض القٌمة

ٌُعزى هذاانخفاض القٌمة فً فترة الحقة ب الخاص خسارةالوإذا إنخفض مبلل   ،االنخفاض بشكل موضوعً إلى حدث وقع بعد إثبات إنخفاض القٌمة و

تحت   قائمة الدخل الموحدةفً  عكس القٌد. ٌتم إثبات المخصصعن طرٌق تسوٌة حساب وذلك مبلل  الخسارة الذي تم إثباته سابقا   قٌد فإنه ٌتم عكس

 االئتمان.  خسائر اضانخف بند مخصص

الفعلً  العمولةمعدل بعد ذلك على أساس  الخاصة ، ٌتم إثبات دخل العموالتلالستردادوحال تخفٌض الموجودات المالٌة إلى قٌمتها المقدرة القابلة   

  .قٌاس القٌمة القابلة لالسترداد بهدفالمستخدم فً خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة  األصلً

 

ولكن تتم معاملتها كقروض جدٌدة. توضع سٌاسات وإجراءات إعادة  ،السداد متؤخرةٌتم إعادة التفاوض حول شروطها ال تعتبر  القروض التً

وٌستمر تقٌٌم إنخفاض قٌمة القروض بشكل فردي أو وفقا  لمإشرات أو مقاٌٌس تشٌر إلى أن هناك إحتمال كبٌر إلستمرارٌة تسدٌد القرض.  الجدولة

  .للقرض الفعلً األصلً العائد معدل جماعً بإستخدام

جماعً لخسائر االئتمان على أساس كل محفظة على حده وذلك فً ، ٌتم تكوٌن مخصص خسائر االئتمان انخفاض إضافة  إلى المخصص الخاص لقاء

عوامل مختلفة ل وفقا  ٌر هذا المخصص وٌتم تقد. الموحدةالمالٌة  القوائمإعداد ٌشٌر إلى وجود خسائر غٌر محددة بتارٌخ  موضوعًحالة وجود دلٌل 

فً التعامل مع الجهة / الجهات المقترضة إضافة  البنك  الحالٌة وخبرةوالظروف االقتصادٌة  التصنٌف االئتمانً للجهة / الجهات المقترضةتتضمن 

 حاالت العجز عن السداد السابقة. إلى
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 )تتمة(ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة  - 1
 

        )تتمة(خفاض فً قٌمة الموجودات المالٌة ك(  االن

 

  الموجودات المالٌة المقتناة  بالتكلفة المطفؤة قٌمة انخفاض  -1
بالتكلفضضة  المقتنضضاةإلنخفضضاض فضضً قٌمضضة القضضرض أو أي مضضن الموجضضودات المالٌضضة ا الناجمضضة عضضن  خسضضائر االئتمضضان  خضضاص لقضضاءٌضضتم تكضضوٌن مخصضضص 

 ٌمثضل الخضاصتحصٌل كافة المبالل المستحقة. إن مبلضل المخصضص  علىالبنك  عدم قدرة ىٌشٌر إللٌل موضوعً د وذلك فً حالة وجودالمطفؤة، 

القٌمضة الحالٌضة للتضدفقات النقدٌضة المتوقعضة  ٌمثضلن المبلضل المقضدر القابضل لاسضترداد أ ، كمضاالفرق بٌن القٌمة الدفترٌة والمبلل المقدر القابل لاسترداد

   األصلً. معدل العائد الفعلً أساس مخصومة على، والكفاالتدرة القابلة لاسترداد من الضمانات متضمنا المبالل المق

  
مباشضضرة أو مضضن خضضالل اسضضتخدام حسضضاب مخصضضص  للموجضضوداتبالنسبضضـة للموجضضـودات المالٌضضة المثبتضضة بالتكلفضضة المطفضضؤة، ٌضضتم تسضضوٌة القٌمضضة الدفترٌضضة 

  . دةقائمة الدخل الموحوٌدرج مبلل التسوٌة فً 
 

  المتاحة للبٌعالموجودات المالٌة  إنخفاض قٌمة -2   

دلٌضل موضضوعً علضى إنخفضاض القٌمضة بنضاء   بشكل فردي للتؤكد من وجودالدٌن المصنفة كؤدوات متاحة للبٌع، ٌقوم البنك بتقٌٌمها  بالنسبة لسندات

ة. وٌعتبر المبلل المسضجل إلنخفضاض القٌمضة هضو مبلضل الخسضارة المتراكمضة ناة بالتكلفة المطفؤتالمالٌة المق للموجوداتعلى نفس المعاٌٌر الموضوعة 

تضم إدراجهضا فضً السضابق فضً التضً الذي تم قٌاسه باعتباره الفرق بضٌن التكلفضة المطفضؤة والقٌمضة العادلضة الحالٌضة، ناقصضا  اي خسضارة إلنخفضاض القٌمضة 

 قائمة الدخل الموحدة.

وقعضت بعضد إثبضات إنخفضاض حالضة ائتمانٌضة ببشضكل موضضوعً  مرتبطضة هضذه الزٌضادةوكانضت فضً فتضرة الحقضة  الضدٌن لسنداتإذا زادت القٌمة العادلة 

 نخفاض من خالل قائمة الدخل الموحدة.اإلالقٌمة فً قائمة الدخل الموحدة، ٌتم عكس مبلل 

عادلضضة عضضن التكلفضضة ٌعتبضضر دلٌضضل موضضضوعً علضضى القٌمضضة ال فضضً المسضضتمرمتاحضضة للبٌضضع، فضضإن االنخفضضاض الجضضوهري أو البالنسضضبة السضضتثمارات األسضضهم 

 ة  قائمض  الموجضودات تظلضطالمضا   قائمضة الضدخل الموحضدةاالنخفاض فً القٌمة. ال ٌسما باسترداد مبلل الخسارة الناتجة من انخفضاض القٌمضة ضضمن 

التوقضف  ةفضً حالضو .الملكٌضةضمن حقضوق  طفق ٌجب أن تسجل بعد إدراج اإلنخفاض بالسجالتالقٌمة العادلة زٌادة فً وعلٌه فؤن أي  ،بالسجالت

 .للسنة  قائمة الدخل الموحدةإلى  الملكٌةضمن حقوق سابقا  المتراكمة المثبتة  الخسائرٌتم تحوٌل المكاسب أو  عن إثباتها،

 

 (  العقارات األخرى       ل

تظهر  .المستحقة. تعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبٌعتإول للبنك، خالل دورة أعماله العادٌة، بعض العقارات وذلك سدادا  للقروض والسلف 

ها للقروض والسلف المستحقة أو القٌمة العادلة الحالٌة للممتلكات المعنٌة، أٌهما أقل، ناقصا  قبصافً القٌمة الممكن تحقٌ، فً األصل، هذه العقارات 

 هذه العقارات.ال ٌتم احتساب استهالك على أٌة تكالٌف للبٌع )إذا كانت جوهرٌة(.

 

مكاسب الحقة  فً حالة تحقٌق . قائمة الدخل الموحدةتكالٌف البٌع ٌتم إثباته فً  بعد خصمالقٌمة العادلة  إلىفإن أي تخفٌض وبعد اإلثبات األولً لها، 

إثبات هذه المكاسب كدخل مع أي  ٌتم ،فٌه عن التخفٌض المتراكمإلى الحد الذي ال تزٌد  الموجوداتفً القٌمة العادلة بعد خصم تكالٌف بٌع هذه 

 .اإلستبعادأرباح/ خسائر ناتجة من 

 (  الممتلكات و المعدات     م

 األراضً المملوكة. تظهر الممتلكات و المعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك واإلطفاء المتراكم. ال ٌتم استهالك

   :كما ٌلًووذلك على أساس األعمار اإلنتاجٌة المتوقعة للموجودات  ،ات و المعداتالممتلكتكلفة تتبع طرٌقة القسط الثابت فً حساب استهالك وإطفاء 

 

 سنة   88   المبانً 

  .سنوات، أٌهما أقل 81فترة اإلٌجار أو   تحسٌنات العقارات المستؤجرة 

  سنوات  81إلى   8  ثاث والمعدات والسٌاراتاأل
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 )تتمة(ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة  -1

     )تتمة(متلكات و المعدات م(  الم

، مراجعضضة األعمضضار اإلنتاجٌضضة والقضضٌم المتبقٌضضة للموجضضودات، ومضضن ثضضم ٌضضتم تعضضدٌلها إذا لضضزم األمضضر. ٌضضتم احتسضضاب ةموحضضد ٌضضتم، بتضضارٌخ كضضل قائمضضة مركضضز مضضالً
قائمضة فضً  وتضدرج مكاسضب أو خسضائر اإلسضتبعاد المكاسب والخسائر الناتجة عن البٌضع أو االسضتبعاد وذلضك بمقارنضة متحصضالت البٌضع مضع القٌمضة الدفترٌضة،

 .   الدخل الموحدة

كافة الموجودات للتؤكد من وجود أي إنخفاض فً القٌمة وذلك عندما تشضٌر التغٌضرات فضً األحضداث أو الظضروف إلضى عضدم إمكانٌضة إسضترداد  مراجعةٌتـم 
 عن القٌمة المقدرة القابلة لالسترداد. للموجودات سترداد إذا زادت القٌمة الدفترٌةالقٌمة الدفترٌة ، وٌتم تخفٌض القٌمة الدفترٌة إلى القٌمة القابلة لا

 

         المالٌة(  المطلوبات ن

األخرى بالتكلفة والتً تمثل القٌمة العادلة للمبلل  الثانوٌةالدٌون  والمال وودائع العمالء والقروض ألجل  قاسوأٌتم، فً األصل، إثبات كافة ودائع 
 .تم ناقصا  تكالٌف المعامالالمستل

، عدا تلك التً تم تغطٌة مخاطر قٌمها العادلة، بالتكلفة المطفؤة والتً ٌتم حسابها خاصة وبعد ذلك ٌتم قٌاس كافة المطلوبات المالٌة المرتبطة بعموالت
حتى تارٌخ االستحقاق وترحل إلى مصارٌف  بعد األخذ بعٌن االعتبار الخصم أو العالوة. تطفؤ العالوات والخصومات على أساس العائد الفعلً

 العموالت الخاصة.

مخاطر القٌمة العادلة نتٌجة التغٌر فً القٌمة العادلة بالقدر المغطى مخاطره وتدرج األرباح أو فعالة ل ٌتم تسوٌة المطلوبات المالٌة المرتبطة بتغطٌة
لوبات المالٌة و المسجلة بالتكلفة المطفؤة، فإنه ٌتم تسجٌل أٌة أرباح أو خسائر فً . بالنسبة للمط قائمة الدخل الموحدةالخسائر الناجمة عن ذلك فً 

 عند التوقف عن إثباتها.   قائمة الدخل الموحدة

 

 المخصصات (س

 عنضضد وجضضود التزامضضات قانونٌضضة أو متوقعضضة علضضى البنضضك ناجمضضة عضضن أحضضداث ، بخضضالف مخصصضضات انخفضضاض القٌمضضة وخسضضائر االئتمضضان،تجنضضب المخصصضضات
 سابقة، وأن تكالٌف سداد هذه اإللتزامات محتملة وٌمكن تقدٌرها بشكل موثوق به.

 

 (  محاسبة عقود اإلٌجار ع

 ( إذا كان البنك هو المستؤجر 3

سضط الثابضت بطرٌقة الق  قائمة الدخل الموحدةد اإلٌجار التً ٌبرمها البنك عقود إٌجار تشغٌلٌة، وبموجبها تحمل دفعات اإلٌجار على وعتبر كافة عقت
 مدى فترة اإلٌجار. على

 إلٌجار.فً حالة إنهاء عقد اإلٌجار التشغٌلً قبل انتهاء مدته، تدرج أٌة غرامات ٌجب دفعها للمإجر كمصروف خالل الفترة التً ٌتم فٌها إنهاء او 

 

 ( إذا كان البنك هو المإجر3

الحالٌضة لضدفعات  ة، ٌضتم إثبضات القٌمضاإلسضالمٌة جضارةاإللمتوافقضة مضع عقضود بمضا فضً ذلضك تلضك ا عقضد اٌجضار تمضوٌلًً حالضة بٌضع الموجضودات بموجضب ف
لضذمم كضـ " اإلٌجار كـ " ذمم مدٌنة " وٌتم اإلفصاح عنها ضمن القروض والسلف. ٌتم إثبات الفرق بٌن إجمضالً الضذمم المدٌنضة والقٌمضة الحالٌضة لهضذه ا

ل الطرٌقضة صضافً االسضتثمار والتضً تظهضر معضدل عائضد ثابضت خض باسضتخدامقد اإلٌجار ". ٌتم إثبات دخل اإلٌجار على مدى فترة عغٌر مكتسب عائد
 الفترة.

  

 (  النقدٌة وشبه النقدٌة        ف

، تعرف النقدٌة وشبه النقدٌة بؤنها تلك المبالل المدرجة فضً النقدٌضة واألرصضدة لضدى مإسسضة النقضد العربضً  الموحدة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدٌة
 خالل تسعٌن ٌوما  من تارٌخ االقتناء.السعودي، بإستثناء الودٌعة النظامٌة. كما تشمل األرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى التً تستحق 

 
 

 (  الضمانات المالٌةص

البداٌة إثبات الضمانات المالٌة فً خالل دورة أعماله العادٌة، ٌمنا البنك ضمانات مالٌة تتكون من خطابات اعتماد وضمانات وقبوالت. ٌتم فً 
. وبعد اإلثبات األولً لها، ٌتم قٌاس التزامات البنك العالوة المستلمة والتً تمثل بالقٌمة العادلة ضمن "المطلوبات األخرى" الموحدة القوائم المالٌة

 أي التزام مالً ناتج عن ذلك الضمان. لسدادطلوبة لعالوة المطفؤة وأفضل تقدٌر للمصارٌف الملالمتعلقة بكل ضمان على أساس المبلل األعلى 

خسائر االئتمان"، وٌتم اثبات  انخفاض ضمن بند "مخصص  قائمة الدخل الموحدةالمطلوبات المتعلقة بالضمانات المالٌة فً زٌادة فً  أيٌتم إثبات 
 .فترة الضمان على مدىالثابت  طرٌقة القسبط صافً"، دخل أتعاب وعموالتضمن بند "  قائمة الدخل الموحدةالعالوة المستلمة فً 
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 )تتمة(ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة  - 1
 

 (  التوقف عن إثبات األدوات المالٌة  ق

ات مالٌة متشابهة( عند إنتهاء الحقوق التعاقدٌة الستالم التدفق موجوداتمجموعة  منٌتم التوقف عن إثبات الموجودات المالٌة )أو جزء منها، أو جزء 
 . المالٌة المالٌة الخاصة بهذه الموجودات

المكاسب فً الحاالت التً تظهر فٌها دالالت على أن البنك نقل موجودات مالٌة، ٌتم التوقف عن اإلثبات فً حالة قٌام البنك بنقل معظم المخاطر و
ر والمكاسب المصاحبة لملكٌة الموجودات، ٌتم التوقف عن عظم المخاطالتً لم ٌتم فٌها نقل أو إبقاء م المصاحبة لملكٌة الموجودات. وفً الحاالت

حصول اإلثبات فقط فً حالة تخلً البنك عن السٌطرة على الموجودات المالٌة. ٌقوم البنك بتسجٌل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل فً حالة ال
 .ةعلى الحقوق واإللتزامات الناتجة عن هذه العملٌ

 ات المالٌة )أو أي جزء منها( وذلك عند إستنفاذها، أي عندما ٌتم تنفٌذ االلتزام المحدد فً العقد أو إلغاإه أو انتهاء مدته.ٌتم التوقف عن إثبات المطلوب
 
 

 (  الزكاة وضرٌبة الدخل  ر

حصة المساهمٌن السعودٌٌن على التوالً. ٌتم إحتساب الزكاة على  غٌر السعودٌٌنتعتبر الزكاة وضرٌبة الدخل إلتزاما  على المساهمٌن السعودٌٌن و 
غٌر ٌتم إحتساب ضرٌبة الدخل على حصة المساهمٌن   .أو فً صافً الدخل وفقا  ل سس التً تنص علٌها األنظمة الزكوٌة الملكٌةفً حقوق 
  فً صافً دخل السنة. السعودٌٌن

 
 ل المساهمٌن.ال تحمل الزكاة وضرٌبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للبنك ألنه ٌتم دفعها من قب

 

 العمولة(  المنتجات المصرفٌة المتوافقة مع مبدأ تجنب ش

، والتً ٌتم إعتمادها من قبل العمولةمبدأ تجنب  معٌقدم البنك لعمالئه باإلضافة إلى المنتجات المصرفٌة التقلٌدٌة، بعض المنتجات المصرفٌة المتوافقة 
 هٌئة الشرعٌة. ال

بإستخدام المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة ووفقا  للسٌاسات المحاسبٌة  العمولةٌة المتوافقة مع مبدأ تجنب ٌتم إحتساب كافة المنتجات المصرف
 .   الموحدة القوائم المالٌة هإعداد هذالمتبعة فً 

  

 ت(  التغٌرات المستقبلٌة فً السٌاسات المحاسبٌة

  ،الحالٌة التقارٌر المالٌة وكذلك بعض تعدٌالت وتفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌةلقد تم نشر بعض المعاٌٌر الدولٌة الجدٌدة الخاصة ب
 . وتشمل هذه المعاٌٌر ما ٌلً:2180ٌناٌر  8والتً ٌتعٌن على البنك االلتزام بها فً الفترة المالٌة التً تبدأ فً أو بعد 

 
 

 األدوات المالٌة – 9المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

(: األدوات المالٌة 1، أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة نسخة جدٌدة من المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم )2188نوفمبر  81بتارٌخ 
(. إن المعٌار 81حاسبة الدولً رقم )(، ومعٌار الم9( و )1)محاسبة تغطٌة المخاطر وتعدٌالت على المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة رقم )

( الذي ٌشتمل على متطلبات جدٌدة بشؤن محاسبة تغطٌة المخاطر وبعض التعدٌالت على معٌار 2188( )لعام 1الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم )
االفصاحات، ٌكرر  –: األدوات المالٌة 9المالٌة رقم  (: األدوات المالٌة: اإلثبات والقٌاس، والمعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر81المحاسبة الدولً رقم )

  ( بشؤن تبدٌل المشتقات. ال ٌوجد للمعٌار تارٌخ سرٌان إلزامً، لكنه متاح اخن للتطبٌق.81تطبٌق التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم )
 

 (32( ومعٌار المحاسبة الدولً رقم )33( و )31رقم )الٌة الخاصة بالتقارٌر المالمنشآت االستثمارٌة والتعدٌالت على المعاٌٌر الدولٌة 

لمنشآت التً تفً بشروط تعرٌف المنشآت المستثمره المنصوص علٌها فً المعٌار الدولً لمن توحٌد القوائم المالٌة  تعطً هذه التعدٌالت استثناء  
 (.81الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم )

 

 (13تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم ) –اصة الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة مق –( 13معٌار المحاسبة الدولٌة رقم )

ملزم للمقاصة " وكذلك أسس ومعاٌٌر آلٌات التسوٌات غٌر المتزامنة الخاصة ببٌوت  نظامً توضا هذه التعدٌالت المقصود بـ"ٌوجد لدٌها حالٌا  حق
 المقاصة كً تكون مإهلة إلجراء المقاصة.

 

 (19تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم ) –(: تبدٌل المشتقات واالستمرار فً محاسبة تغطٌة المخاطر 19معٌار المحاسبة الدولً رقم )

 تنص التعدٌالت على االستمرار فً محاسبة تغطٌة المخاطر وذلك عند تبدٌل المشتقات المخصصة كؤداة تغطٌة مخاطر تفً بمعاٌٌر معٌنة.
 

 تعدٌالت -( 13المحاسبة الدولً رقم )ٌار مع

ا لمتطلبات االفصاح إذا ما ت م تحدٌد القٌمة ٌتناول االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقٌمة القابلة لالسترداد للموجودات المنخفضة القٌمة و ٌضع حد 
 االستبعاد. تكالٌفعلى أساس القٌمة العادلة ناقصا 
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 سسة النقد العربً السعودي النقدٌة واألرصدة لدى مإ  - 4

 

 3131   2182  

 2,198,829  301110334 الصندوقفً  نقد

 5,291,211  609130933 نظامٌة ودٌعة

 82,138,181  201330963 إٌداعات أسواق المال

 2,538  320219 أخرى  أرصدة

 21,880,021  3409230249 اإلجمالً

 

الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي، ٌتعٌن على البنك االحتفاظ بودٌعة نظامٌة لدى مإسسة النقد طبقا لنظام مراقبة البنوك و التعلٌمات  

إن الودٌعة  ٌة كل شهر.االعربً السعودي بنسب مئوٌة محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار، وألجل، والودائع األخرى تحسب فً نه

 (.23الٌومٌة للبنك ولذلك ال تمثل جزء من النقدٌة وشبه النقدٌة )إٌضاح  موٌل العملٌاتتلتستخدم  الالعربً السعودي النظامٌة لدى مإسسة النقد 

 

 المإسسات المالٌة األخرىو األرصدة لدى البنوك - 6

 3131   2182  

 8,883,233  301330322 جارٌة حسابات

 8,812,282  302640914 إٌداعات أسواق المال

 2,201,120  302320393  اإلجمالً

  

 اإلستثمارات، صافً  - 3

 كما ٌلً: االستثماراتتصنف   3-3

 أ( مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل

 

 اإلجمالً خارج المملكة داخل المملكة  

 3131  2182  3131  2182  3131  2182  

 93,893 320441 93,893 320441 - - صنادٌق استثمارٌة وأخرى

ة فً قائمة مدرجة قٌمتها العادل

 93,893 320441 93,893 320441 - - الدخل

        
 متاحة للبٌع  ب(       

       

 2,801,228 904390934 0,911,912 201290233 8,501,581 301410363 سندات بعمولة ثابتة 

 8,285,359 9930136 8,801,501 1930199 295,889 6110332 سندات بعمولة عائمة 

 392,118 301440619 28,888 310321 313,922 9940139 أسهم 

 052,082 6630113 830,119 3390333 298,525 1310331 أخرى 

 1,230,218 3109120249 2,833,031 90169,193 2,312,828 309490169 متاحة للبٌع  
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 )تتمة(اإلستثمارات، صافً  - 3

 ( استثمارات أخرى  مقتناة بالتكلفة المطفؤة ج

 اإلجمالً خارج المملكة المملكة داخل  

 3131  2182  3131  2182 3131  2182  

 81,912,991 3103630336 8,831,802 301920999 1,219,220 3303310332 سندات بعمولة ثابتة 

 0,850,828 401230933 8,005,518 4610316 2,913,283 103330232 سندات بعمولة عائمة 

 89,511 - 89,511 - - - أخرى

 80,133,818 3201310322 2,292,801 306190331 82,882,202 3602940964 مقتناة بالتكلفة المطفؤة، إجمالً

 (23,825) - (23,825) - - - القٌمة  فً نخفاضاإلمخصص 

 80,121,222 3201310322 2,200,120 306190331 82,882,202 3602940964 مقتناة بالتكلفة المطفؤة، صافً

 20,828,109 3903490139 1,881,232 9,336,162 85,282,825 39,311,133 الستثمارات، صافًإجمالً ا

 

 

 فٌما ٌلً تحلٌالً لمكونات االستثمارات:    3-3

 3131  3133  

 اإلجمالً غٌر متداولة متداولة اإلجمالً غٌر متداولة متداولة 

 89,882,118 81,055,182 2,238,195 3303210129 3303990414 904210326 سندات بعمولة ثابتة 

 5,921,193 8,389,115 8,182,198 409310922 303290131 303940364 سندات بعمولة عائمة 

 392,118 20,888 319,922 301440619 330321 9910139 أسهم 

 592,881 228,385 803,295 6390224 3640999 4340226 أخرى 

 القٌمة فً نخفاض اإل  مخصص
- - - - (23,825) (23,825) 

 20,828,109 82,552,122 88,991,135 3903490139 3403940993 3106610421 إجمالً اإلستثمارات، صافى 

 

 .الخزٌنة وسندات الحكومة السعودٌةالصكوك وسندات غٌر المتداولة بعمولة ثابتة وعائمة، بشكل رئٌسً، من  السنداتتتكون 
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 )تتمة(اإلستثمارات، صافً  - 3

 : المقتناة بالتكلفة المطفؤة فٌما ٌلً تحلٌالً لألرباح و الخسائر غٌر المحققة والقٌم العادلة لالستثمارات األخرى   3-1

 

 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفؤة       ( أ

 
  3131  2182  

 

 القٌمة الدفترٌة

إجمالً األرباح 

 غٌر المحققة

إجمالً 

الخسائر 

 القٌمة الدفترٌة  عادلةالقٌمة ال غٌر المحققة

إجمالً 

األرباح غٌر 

 المحققة

إجمالً 

الخسائر 

 القٌمة العادلة غٌر المحققة

   
 81,182,110 0,319 825,188 81,912,991 3101160363 420436 3130433 3103630336 سندات بعمولة ثابتة 

 0,282,101 8,120 20,912 0,850,828 403930429 - 3190632 401230933 سندات بعمولة عائمة 

 أخرى  
- - - - 89,511 - 23,825 1,895 

مخصص إنخفاض 
 (23,825) - - (23,825) - - - - القٌمة 

 85,885,818 80,132 831,328 80,121,222 3206330216 420436 3410991 3201310322 اإلجمالً 

         

 

 :األطراف األخرىلالستثمارات حسب  تحلٌالً فٌما ٌلً   3-4

  
  3131  2182  

 81,812,551 3403310931 حكومٌة وشبه حكومٌة  

 8,285,901 302330614 بنوك ومإسسات مالٌة أخرى  

 131,019 9230933 شركات 

 880,851 4490994 أخرى  

 20,828,109 3903490139 اإلجمالً

ملٌون لاير سعودي ( مرهونة بموجب اتفاقٌات إعادة شراء لدى  9,010:   2182ملٌون لاير سعودي )  8,528 لل قدرهعلى مب االستثماراتتشتمل 
 .ملٌون لاير سعودي( 9,528:   2182ملٌون لاير سعودي ) 8,528بنوك وعمالء آخرٌن. بلغت القٌمة السوقٌة لهذه اإلستثمارات  

   

 االستثماراتقٌمة فً نخفاض اإللحركة مخصص  بٌانفٌما ٌلً   3-6

 

  3131  2182  

 83,951 390336 صٌد فً بداٌة السنةالر

 1,895 - مجنب خالل السنة

 - (390336) استرداد مبالل مجنبة سابقا  

 23,825 - الرصٌد فً نهاٌة السنة
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 القروض والسلف، صافً  - 2

 مما ٌلً: )وجمٌعها مقتناة بالتكلفة المطفؤة(، أ( تتكون القروض والسلف  

 

3131   

 بطاقات ائتمان 

 

 شخصٌة  قروض

قروض تجارٌة 
 وجاري مدٌن 

 

 جمالً اإل
 9906130623 3303110991 3306390234 1660969 قروض وسلف عاملة، إجمالً  

 301110621 9690443 430136 10911 قروض وسلف غٌر عاملة، صافً 

 9106310343 3206990116 3306330149 1690233 إجمالً القروض والسلف 

 (301640141) (309390619) (910663) (30963) ئتمان، صافً مخصص انخفاض  خسائر اال

 9904630313 3603310292 3304220499 1620933 القروض والسلف، صافً 

     
2182      

 39,982,552 25,091,928 28,381,101 812,301 قروض وسلف عاملة، إجمالً 

 8,880,930 8,291,105 81,529 5,282 قروض وسلف غٌر عاملة، صافً

 31,129,882 22,953,313 28,391,092 813,152 إجمالً القروض والسلف 

 (2,213,923) (2,219,132) (33,123) (2,290) مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافً 

 32,823,213 20,858,922 28,938,513 815,893 القروض والسلف، صافً 

     

بالتكلفة المطفؤة بقٌمة  تم إظهارها ةارــوإجحة ــمرابو تورق تمثل اتفاقٌات متوافقة مع أحكام الشرٌعةرفٌة منتجات مصعلى صافً، والسلف، القروض  تشتمل

 لاير سعودي(.  ملٌار 01,8:  2182لاير سعودي ) ملٌار 52,3

 

 خسائر االئتمان:انخفاض حركة مخصص بب( فٌما ٌلً بٌان 

 

3131   

 بطاقات ائتمان 

 

 قروض شخصٌة 
 قروض تجارٌة
 وجاري مدٌن 

 

 اإلجمالً 

 303990239 303120193 990939 30324 الرصٌد فً بداٌة السنة 

 3330999 4330391 3930632 90329 مجنب خالل السنة 

 (303230323) (301690943) (3130914) (90913) دٌون معدومة مشطوبة 

 301640141 309390619 910663 30963 الرصٌد فً نهاٌة السنة 

     
2182      

 2,210,319 2,522,288 95,001 8,289 الرصٌد فً بداٌة السنة 

 528,290 801,198 892,188 1,891 مجنب خالل السنة 

 (8,093) - (8,093) - مبالل مستردة مجنبة سابقا  

 (029,125) (221,113) (859,180) (1,188) دٌون معدومة مشطوبة 

 2,213,923 2,219,132 33,123 2,290 الرصٌد فً نهاٌة السنة 

      

  
 

بضمانات للتقلٌل من مخاطر االئتمان فً محفظة القروض والسلف. وتشتمل هذه الضمانات فً   ،إلقراضا لعملٌات ٌحتفظ البنك خالل دورة أعماله العادٌة( ج
وغٌرها من الموجودات الثابتة. وٌتم اإلحتفاظ  وعقاراتنقدٌة أخرى وضمانات حالٌة واسهم محلٌة ودولٌة تحت الطلب وودائع ألجل والغالب على ودائع 

 .الممكن تحقٌقهاعلقة بها بصافً القٌمة تجهة المخاطر المالمو اوتتم إدارتهبالضمانات فً الغالب مقابل القروض الشخصٌة والتجارٌة 
 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)
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 االقتصادي: خسائر اإلئتمان حسب القطاعانخفاض   ف ومخصص(  فٌما ٌلً تحلٌالً بمخاطر تركزات القروض والسلد
 

 
القروض والسلف 

  العاملة، إجمالً
القروض والسلف 
  غٌر العاملة، صافً

  انخفاض مخصص
  خسائر اإلئتمان

 القروض والسلف،
 صافً 

3131         

 340921  -  -  340921 شبه حكومٌة  ٌة وحكوم – 8

 304490342  -  -  304490342 رىبنوك ومإسسات مالٌة أخ – 2

 2340231  (30394)  -  2320414 زراعة وأسماك   – 8

 3304390196  (3120933)  60113  3306330113 تصنٌع  – 0

 301930293  -  -  301930293 مناجم وتعدٌن – 5

 309990933  -  -  309990933 ماء، غاز، وخدمات صحٌة  كهرباء، – 2

 3,131,332  (4240126)  1440161  304990919 ات  بناء وإنشاء – 9

 3603910393  (6390333)  6960294  3603310699 تجارة  – 3

 101410411  (310192)  -  101610291  واتصاالتنقل  – 1

 301660393  (310392)  310336  301660939 خدمات – 81

 3309340932  (660944)  460339  3309260391 قروض شخصٌة وبطاقات ائتمان –88

 3904330149  (1330696)  330939  39,2130124 أخرى – 82

 9906130623  301110621  (306930916(  9909320343 

 (4230316)  (4230316)  -  - مخصص المحفظة 

 990463,313  (3,164,141)  301110621  9906130623 اإلجمالً 
  
 

2182  
 

 
 

   
 

 9,929  -  -  9,929 ه حكومٌة شب ٌة وحكوم – 8

 112,812  (911,182)  511,588  8,881,395 بنوك ومإسسات مالٌة أخرى – 2

 015,801  -  -  015,801 زراعة وأسماك   – 8

 88,028,530  (892,992)  3,902  88,535,283 تصنٌع  – 0

 2,191,385  -  -  2,191,385 مناجم وتعدٌن – 5

 2,251,125  -  -  2,251,125 غاز، وخدمات صحٌة ماء،  كهرباء، – 2

 0,322,815  (080,530)  82,829  5,201,082 بناء وإنشاءات   – 9

 85,215,235  (823,202)  882,180  85,211,289 تجارة  – 3

 2,599,519  (22,525)  -  2,210,192  واتصاالتنقل  – 1

 2,208,918  (819,932)  811,239  2,251,311 خدمات – 81

 22,212,500  (28,130)  85,981  22,282,931 قروض شخصٌة وبطاقات ائتمان –88

 83,205,333  (882,282)  211,312  83,852,922 أخرى – 82

 39,982,552  8,880,930  (2,229,518)  32,911,908 

 (098,885)  (098,885)  -  - مخصص المحفظة 

 32,823,213  (2,213,923)  8,880,930  39,982,552 اإلجمالً 
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 زمٌلة اتاالستثمار فً شرك -9 

   3131   2182  

 801,089  4110143  الرصٌد فً بداٌة السنة

 52,511  -  االستثمار خالل السنة

 23,821  130492  الحصة من االرباح

 081,102  4330611  اإلجمالً

البالل  الزمٌلة ركةـــــ% من رأس مال الش01 فٌهاالبنك  حصة تبللحٌث )شركة زمٌلة(  ٌل المساكنالشركة السعودٌة لتموبنك فً تؤسٌس الشارك 

 الزمٌلة وقد بدأت الشركة % من قٌمة راس المال المدفوع لهذه الشركة. 01مثل ت ملٌون لاير 821قام البنك بدفع مبلل و لاير سعودي.ملٌار  2

 .الملكٌةوفقا  لطرٌقة حقوق  فً الشركة الزمٌلة حصة البنك المحاسبة على توتم ،2119من عام   األخٌرأعمالها فً الربع 

وسوف تبدأ الشركة فً ، تعاونٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة فً تؤسٌس شركة تؤمٌن %81والبالغة  حصة البنك 2182ٌمثل االستثمار خالل 

 فقة الجهات الرقابٌة المختصة.تقدٌم خدماتها فً مجال التؤمٌن التعاونً بعد الحصول على موا

 

 الممتلكات والمعدات، صافً  - 9

 

األراضً  

 والمبانً

 العقاراتتحسٌنات 

 المستؤجرة

األثاث والمعدات 

 والسٌارات 

مشارٌع 

 تحت التنفٌذ

لعام  اإلجمالـً

3131   

لعام  اإلجمالـً

2182   

      التكلفة 

 2,382,985 101420313 3110296 3,4330219 4440419 301630399  بداٌة السنة الرصٌد فً  

 220,129 1390934 660961 3920331 130139 440933 ضافات اإل

 (50,058) (340433) - (330313) (10326) - ستبعاداتاإل

 8,109,288 101330294 3990219 303130231 4210331 301920331 الرصٌد فً نهاٌة السنة

       المتراكم  االستهالك

 8,855,882 306410931 - 9910411 1130143 3490423  بداٌة السنةٌد فً الرص

 818,283 3920934 - 3310133 190333 130113 المحمل للسنة

 (9,280) (310329) - (310939) (30149) - اإلستبعادات

 8,501,121 302360433 - 301930913 1120969 3940223 الرصٌد فً نهاٌة السنة

       دفترٌةصافً القٌمة ال

  303420139 3990219 619,992 316,116 933,199   3131دٌسمبر  13فً كما 

 8,512,888  888,935 022,882 802,828 318,329  2182دٌسمبر  88فً كما 

       

  الموجودات األخرى     - 31

 3131   2182  

    مدٌنة: مستحقةعموالت خاصة 

 212  349  بنوك ومإسسات مالٌة أخرى –

 30,118  930639 استثمارات –

 889,320  1390221 قروض وسلف –

 21,819  140139 مشتقات –

 028,820  4460312 إجمالً العموالت الخاصة المستحقة المدٌنة

 825,859  3230913 (88القٌمة العادلة اإلٌجابٌة للمشتقات )إٌضاح  

 221,229  3960233 مصارٌف مدفوعة مقدما  

 883,159  1110336 رىأخ

 8,852,115  303430614 اإلجمالً
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 المشتقات   - 33

 :البنك، خالل دورة أعماله العادٌة، باستخدام األدوات المالٌة المشتقة التالٌة ألغراض المتاجرة ولتغطٌة المخاطر مٌقو
 

 أ( المقاٌضات

رى. وبالنسبة لمقاٌضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل إلتزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدٌة بؤخ المقاٌضات تمثل

العموالت بسعر ثابت  دفع والت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلل. أما مقاٌضات العمالت، فٌتم بموجبها تبادلمدفع الع

موالت بسعر لعأسعار العموالت بعمالت مختلفة، فإنه ٌتم بموجبها تبادل أصل المبلل وامع أصل المبلل وذلك بعمالت مختلفة. وفً حالة مقاٌضة 

 ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة.
 

  ب( العقود اآلجلة والمستقبلٌة 

المستقبل. إن العقود اخجلة  عبارة عن اتفاقٌات تعاقدٌة لشراء أو بٌع عملة أو بضاعة أو أداة مالٌة بسعر وتارٌخ محددٌن فًالمستقبلٌة اخجلة والعقود 

ا عقود الصرف األجنبً المستقبلٌة والعقود مهً عقود ٌتم تصمٌمها خصٌصا  لتلبٌة احتٌاجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالٌة النظامٌة. أ

 سدٌد التغٌرات فً قٌمة العقود المستقبلٌة ٌومٌا .المستقبلٌة الخاصة بؤسعار العموالت فٌتم التعامل بها وفق أسعار محددة فً األسواق النظامٌة وٌتم ت

 

  ج( اتفاقٌات األسعار اآلجلة

عبارة عن عقود مستقبلٌة خاصة بؤسعار العموالت ٌتم تداولها خارج األسواق المالٌة النظامٌة وتنص على أن ٌسدد نقدا   اتفاقٌات األسعار اخجلة

 فً تارٌخ مستقبلً محدد وذلك عن أصل المبلل وخالل الفترة الزمنٌة المتفق علٌها. الفرق بٌن سعر العمولة المتعاقد علٌه وسعر السوق

 

 د( الخٌارات 

 إما لشراء أو بٌع (ق، ولٌس االلتزام، للمشـتري ) المكتتب بالخٌارحعبارة عن اتفاقٌات تعاقدٌة، ٌمنا بموجبها البائع ) مصدر الخٌار ( ال الخٌارات

 بسعر محدد سلفا  فً تارٌخ مستقبلً محدد أو فً أي وقت خالل الفترة الزمنٌة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ. عملة أو بضاعة أو أداة مالٌة

 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

ات المبٌعات بطرح المنتج أنشطة أسعار الصرف. تتعلقوموازنة عات، وأخذ المراكز، ٌتتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمب

مع توقع للعمالء والبنوك لتمكٌنهم من تحوٌل أو تعدٌل أو تخفٌض المخاطر الحالٌة والمستقبلٌة. وٌتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق 

ن الفروقات لمعدالت أو المإشرات، وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحدٌد واالستفادة ما الحصول على أرباح من التغٌرات اإلٌجابٌة فً األسعار أو

 فً أسعار الصرف بٌن األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك .

 

 لمشتقات المقتناة ألغراض تغطٌة المخاطر ا

صرف قلبات فً أسعار التٌتبع البنك نظام شامل لقٌاس وإدارة المخاطر والتً ٌتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التً ٌتعرض لها البنك نتٌجة ال

ى األجنبً وأسعار العموالت ولتقلٌل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون ضمن المستوٌات المقبولة التً ٌقررها مجلس اإلدارة بناءا  عل

 التوجٌهات الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي.

ع األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت. تراقب مراكز مل وقد وضع مجلس اإلدارة مستوٌات معٌنة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدودا  للتعام

ا  العمالت ٌومٌا  وتستخدم إستراتٌجٌات تغطٌة المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معٌن

قررة. ٌتم دورٌا  مراجعة الفجوات بٌن أسعار العموالت الخاصة الم اتلمخاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدودا  للفجوات فً أسعار العموالت للفتر

 بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتٌجٌات تغطٌة المخاطر فً تقلٌل الفجوة بٌن أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.

ٌل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت. ذلك لتقلووكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، ٌستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطٌة المخاطر 

ككل. إن  قائمة المركز المالً الموحدةوٌتم ذلك عادة من خالل تغطٌة مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام إستراتٌجٌة تغطٌة المخاطر المتعلقة ب

ال تخضع لمحاسبة تغطٌة المخاطر وتقٌد المشتقات ذات  ،تالعموالبمخاطر أسعار ، بخالف تغطٌة المحفظة المرتبطة التغطٌة اإلستراتٌجٌة للمخاطر

 العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.
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ٌستخدم البنك عقود الصرف األجنبً اخجلة ومقاٌضات العمالت فً تغطٌة مخاطر عمالت محددة. كما ٌستخدم البنك مقاٌضات أسعار العموالت 

 محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار عموالت ثابتة.  رٌة الخاصة بؤسعار العموالت لتغطٌة مخاطوالعقود المستقبل

وفً مثل هذه . وٌستخدم البنك أٌضا  مقاٌضات أسعار العموالت لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم

فً ذلك تفاصٌل البنود المغطاة وأداة تغطٌة المخاطر، وٌتم قٌد هذه المعامالت على  ماهدافها رسمٌا ، بالحاالت، ٌجب توثٌق طبٌعة تغطٌة المخاطر وأ

 أنها تغطٌة مخاطر القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة .

رة المتبقٌة حتى تارٌخ االستحقاق والمعدل عكس الجدول أدناه القٌمة العادلة اإلٌجابٌة والسلبٌة ل دوات المالٌة المشتقة مع تحلٌل بالمبالل اإلسمٌة للفتٌ

الت القائمة فً نهاٌة السنة، ال تعكس بالضرورة مبالل التدفقات النقدٌة المستقبلٌة مالشهري. إن المبالل اإلسـمٌة، التً تعتبر مإشرا  على حجم المعا

ٌتعرض لها البنك والتً تقتصر عادة على القٌمة العادلة اإلٌجابٌة المتعلقة بها  وبالتالً، فإن هذه المبالل اإلسمٌة ال تعكس مخاطر اإلئتمان التً 

 للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

 

 األدوات المالٌة المشتقة

 لمبالغ اإلسمٌة للفترة المتبقٌة حتى تارٌخ اإلستحقاقا
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لقٌمة ا
العادلة 
 اإلٌجابٌة

لقٌمة ا
العادلة 
 السلبٌة

جمالً المبالغ إ
 ةاإلسمٌ

 1ـــــــالل خ
 سنوات 6-3 شهر 33-1 أشــــهر

 6كثر من أ
 المعدل الشهري سنوات

         : مقتناة ألغراض المتاجرة

 203120339 630329 304390994 301240333 3410111 202930394 3340113 3390324 قاٌضات أسعار العموالت م
العقود المستقبلٌة الخاصة بؤسعار 

 601440939 - 340936 - - 340936 - - العموالت والخٌارات

 903960123 - 10913 304320139 409910169 301310939 330136 610141 عقود الصرف األجنبً اخجلة 

 3303440692 - 303110113 201310694 103630691 3101130331 30931 30936 خٌارات العمالت
  :مقتناة لتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة

        

 406190929 360919 304230236 910261 460919 303430333 930323 40969 ٌضات أسعار العموالت مقا
مقتناة لتغطٌة مخاطر التدفقات 

         النقدٌة : 

 - - 30312,611 - - 30312,611 390193 - الت ومقاٌضات أسعار العم

 1302910211 220639 33,293,223 903190134 909390643 1301120931 3120411 3230913 إلجمالً ا

         
 

2182  

         : مقتناة ألغراض المتاجرة

 5,885,018 8,121,533 8,889,128 553,951 225,111 2,108,811 28,515 91,522 قاٌضات أسعار العموالت م
العقود المستقبلٌة الخاصة بؤسعار 

 2,202,339 - - - - - - - العموالت والخٌارات

 82,022,101 - 98,833 2,295,828 82,905,829 85,018,292 52,215 32,821 لصرف األجنبً اخجلة عقود ا

 2,312,821 - 8,511,111 0,180,811 218,220 5,312,388 012 2,282 خٌارات العمالت
  :مقتناة لتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة

        

 8,228,121 832,390 218,115 2,082,188 - 8,580,331 882,180 5,111 مقاٌضات أسعار العموالت 
مقتناة لتغطٌة مخاطر التدفقات 

         النقدٌة : 

 8,301,895 - - - - - - - الت ومقاٌضات أسعار العم

 82,828,318 8,019,022 5,018,280 1,230,828 88,228,158 88,302,923 259,882 825,859 إلجمالً ا
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 )تتمة(المشتقات  33

 

 عكس الجدول أدناه ملخصا  بالبنود والمحافظ المغطاة مخاطرها، وطبٌعة المخاطر المغطاة، وأداة تغطٌة المخاطر وقٌمتها العادلة:ٌ

 

 صف البنود المغطاةو

 لقٌمة العادلةا مخاطرها

القٌمة عند بدء 

 المخاطر داة تغطٌةأ لمخاطرا التغطٌة
 لعادلةالقٌمة ا

 إلٌجابٌةا
عادلة لقٌمة الا

 السلبٌة

3131        

 330336 - مقاٌضات أسعار العموالت القٌمة العادلة  301130199 301690911 استثمارات بعمولة ثابتة 

 640943 40969 مقاٌضات أسعار العموالت القٌمة العادلة  3310311 3310331 روض بعمولة ثابتة ق

 390193 - مقاٌضات أسعار العموالت النقدي التدفق  303120611 303660693  عائمة روض بعمولة ق

 

 

صف البنود المغطاة و

 لقٌمة العادلةا مخاطرها
القٌمة عند بدء 

 داة تغطٌة المخاطرأ لمخاطرا التغطٌة
لقٌمة العادلة ا

 إلٌجابٌةا
لقٌمة العادلة ا

 السلبٌة

2182       

 00,821 - ضات أسعار العموالتمقاٌ القٌمة العادلة  289,228 259,395 استثمارات بعمولة ثابتة 

 12,215 5,111 مقاٌضات أسعار العموالت القٌمة العادلة  2,319,281 2,130,280 روض بعمولة ثابتة ق

 

 

 تغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة

 
لوبات المقتناة لغٌر المتاجرة والتً تحمل العموالت المتعلقة بالتدفقات النقدٌة المستقبلٌة على الموجودات والمطلمخاطر التغٌرات فً اسعار  ٌتعرض البنك

ذلك، ونتٌجة عمولة خاصة بسعر متغٌر. ٌستخدم البنك عادة مقاٌضات أسعار العموالت لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة على مخاطر أسعار العموالت هذه. ك
بنك لمخاطر العمالت األجنبٌة ومخاطر أسعار العموالت الخاصة لالتزامات المإكدة بالعمالت األجنبٌة مثل الدٌون المصدرة بعمالت أجنبٌة، ٌتعرض ال

 المغطاة بمقاٌضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة.
 
الربا أو التً ٌتوقع أن تحدث خاللها التدفقات النقدٌة المغطاة والتارٌخ الذي ٌتوقع بؤن تإثر فٌه على  الفترات دٌسمبر، 88كما فً  ،ٌوضا الجدول أدناه 

 الخسارة.
 

 سنوات  6 – 1 سنوات  1 – 3 خالل سنة واحدة   3131

 330642 330699 310131 التدفقات النقدٌة الواردة  )الموجودات(

 (660129) (340333) (20431) التدفقات النقدٌة الصادرة )المطلوبات(

 الواردة )الصادرة(صافً التدفقات النقدٌة 
60992 30923 (390613) 

    

2182     

 - - - فقات النقدٌة الواردة  )الموجودات(التد

 - - - التدفقات النقدٌة الصادرة )المطلوبات(

 الواردة )الصادرة(صافً التدفقات النقدٌة 
- - - 
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ي من حقوق الملكٌة الى قائمة لاير سعود ملٌون 2,5المتراكمة البالغة  الخسائرإن التوقف عن محاسبة تغطٌة المخاطر أدى الى إعادة تصنٌف 

 ، قد تم تضمٌنه فً األرقام المذكورة أعاله.لاير سعودي( ألف 022متراكمة قدرها  خسائر:  2182) الموحدة الدخل

 

أقل من بٌنما أبرم  ،% ( من القٌمة العادلة اإلٌجابٌة للمشتقات الخاصة بالبنك مع مإسسات مالٌة88 : 2182) تقرٌبا   %85تم إبرام ما نسبته 

  .قائمة المركز المالً الموحدة% ( من عقود القٌمة العادلة اإلٌجابٌة مع طرف واحد من األطراف األخرى كما فً تارٌخ 83:  2182)  89%

 ٌتم التعامل بالمشتقات فً قطاع الخزٌنة بشكل رئٌسً.

  

 األرصدة للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى  - 33

 

 3131   2182  

 281,229  3390662 ٌةحسابات جار

 2,881,259  204230613  أسواق المالودائع 

 2,501,120  203430169 اإلجمالً 

 

 ودائع العمالء     - 31

  

 3131   2182  

 52,801,010  6201990263 تحت الطلب

 818,513  3140319 ادخار

 58,203,598  4309410311 ألجل

 8,353,931  301130321 أخرى  

 819,521,008  31301230213 الً اإلجم

  

إلعادة  اتملٌون لاير سعودي ( مع اتفاقٌ  0,221:   2182ملٌون لاير سعودي )  128الودائع ألجل ودائع مقابل بٌع سندات قدرها  تتضمن

ودي ـــــــــون رٌــال سعـــــــــــلٌم 8,228درها ــــودائــع العمـــالء األخـــرى مبـــالل ق منـــتتضقبلٌة محددة. كما ـــشرائها فً توارٌخ مست

 ة للنقض.  بلملٌون لاير سعودي ( كضمانات محتجزة لقاء االلتزامات غٌر القا 2,915:   2182) 

 

 تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبٌة تفاصٌلها كاختً :  

 

 3131   2182  

 8,388,082  303120931 تحت الطلب

 8,810  10339 ادخار

 21,135,081  3406630191 ألجل

 832,888  3490933 أخرى  

 22,812,223  3301430996 اإلجمالً 

 

 
  



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

17 
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    دائنة: مستحقةعموالت خاصة 

 8,518  931 بنوك ومإسسات مالٌة أخرى –

 59,922  640991 ودائع العمالء –

 30,805  310321 مشتقات –

 0,990  40666 سندات دٌن مصدرة  –

 803,292  3340133 إجمالً العموالت الخاصة المستحقة الدائنة

 259,882  3120411 (88القٌمة العادلة السلبٌة للمشتقات )إٌضاح 

 أخرى
303940339 

 
2,522,281 

 2,188,322  101460231 اإلجمالً

 

 مصدرة دٌن سندات   - 36

ملٌون دوالر أمرٌكً بموجب  511سنوات بمبلل  81بعمولة عائمة مدتها  ثانوٌة، سندات 2112دٌسمبر  88ل السنة المنتهٌة فً أصدر البنك خال

أسعــــــار عموالت خاصة حسب  فً االصل ملٌون دوالر أمرٌكً. تحمل هذه السندات 351برنامج السندات األوروبٌة المتوسطة األجل البالغة 

. هذه السندات غٌر قابلة للتحوٌل وغٌر مضمونة ومسجلة فً سوق لندن ل وراق أساس نقطة 38 زائدا  سائدة بٌن البنوك فً لندن أسعار العموالت ال

 تم الزٌادة شرط على وبناء   ،  2188 أكتوبر 88  من إعتبارا   .من إصدارها سنوات 5المالٌة. ٌحتفظ البنك بحق السداد المبكر لهذه السندات بعد 

 ساس. أ نقطة 888 زائدا   لندن فً البنوك بٌن السائدة العموالت سعار أ حسب العمولة رتعدٌل سع

 . فً السوق الثانوي من السندات المصدرةأمرٌكً ملٌون دوالر  51تم استرداد ما قٌمته  2111دٌسمبر  88وخالل السنة المنتهٌة فً  

 

 رأس المال   - 33

لاير  81ملٌون سهم، قٌمــة كل سهــــــم  351من   2188دٌسمبر  88كما فً مدفوع بالكامل ٌتكون رأس المال المصرح به والمصّدر وال

  :ن ملكٌة رأس مال البنك موزعة على النحو التالًإ (.لاير سعودي 81قٌمة كل سهم  ملٌون سهم 351 : 2182) عوديــــــــــس

 

 3131   2182  

 216  316 مساهمون سعودٌون 

 016  416 األردن – .عش.مالعربً  البنك

 

 . 2188دٌسمبر  88كما فً  ملٌون سهم 351بلل عدد األسهم المصدرة والقائمة  وقد

 

 االحتٌاطً النظامً   - 32

 السنة إلى اإلحتٌاطً ل% من صافً دخ25ٌقتضً نظام مراقبة البنوك فً المملكة العربٌة السعودٌة والنظام األساسً للبنـــك، تحوٌل ما ال ٌقل عن 

 88دخل السنة المنتهٌة فً ملٌون لاير سعودي من   201النظامً إلى أن ٌساوي رصٌد هذا اإلحتٌاطً رأس المال المدفوع. وعلٌه، تم تحوٌل مبلل قدره 

 غٌر قابل للتوزٌع. النظامً ملٌون لاير سعودي ( إلى اإلحتٌاطً النظامً. إن اإلحتٌاطً  211:   2182)  2188 دٌسمبر
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة   - 39

 (  الدعاوى القضائٌة  أ

أي مخصصات جوهرٌة لقاء هذه  البنك جنبٌمقامة ضد البنك. لم روتٌنٌة ، كانت هناك دعاوى قضائٌة 2182و   2188دٌسمبر  88ً فكما 
 ع تكبد خسائر جوهرٌة.دعاوى، وذلك بناءا  على نصٌحة المستشارٌن القانونٌٌن التً تشٌر إلى أنه من غٌر المتوقلا

 

 ب ( اإللتزامات الرأسمالٌة

ملٌون لاير سعودي( تتعلق بشراء  801:  2182ملٌون لاير سعودي ) 882 االلتزامات الرأسمالٌة للبنك بلغت ، 2188دٌسمبر  88فً كما 
 ومعدات. مبان  

 

 ج (  التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان 

 ن وراء هذه األدوات هو ضمان توفٌر األموال للعمالء عند طلبها. لرئٌسً مان الغرض إ

التً تعتبر ضمانات غٌر قابلة للنقض من قبل البنك بالسداد فً حالة عدم تمكن العمٌل من الوفاء بالتزاماته  –إن خطابات الضمان واالعتمادات المستـندٌة 

 حملها القروض والسلف.تً تحمل نفس مخاطر اإلئتمان الت -تجاه األطراف الثالثة 

بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة فتقل كثٌرا  عن المبلل الملتزم به لعدم توقع البنك قٌام الطرف الثالث بسحب األموال  ٌةأما المتطلبات النقد

 بموجب االتفاقٌة.

وفق شروط وأحكام  كمبٌاالتالعمٌل والتً تسما للطرف الثالث بسحب التً تعتبر بمثابة تعهدات خطٌة من البنك نٌابة عن  – ةإن االعتمادات المستندٌ

 محددة مضمونة عادة بالبضاعة التً تخصها، وبالتالً فإنها غالبا  ما تحمل مخاطر أقل. 

 ن قبل العمالء. ما العمالء. ٌتوقع البنك أن ٌتم تقدٌم معظم القبوالت قبل سداده علىمثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبٌاالت المسحوبة ت

ق بمخاطر تمثل االلتزامات لمنا اإلئتمان الجزء غٌر المستخدم من اإلئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف و ضمانات واعتمادات مستندٌة. وفٌما ٌتعل

زامات غٌر المستخدمة، إال أن مبلل الخسارة اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنا اإلئتمان، فمن المحتمل أن ٌتعرض البنك لخسارة بمبلل ٌعادل إجمالً االلت

تتطلب من العمالء  المحتملة الذي ال ٌمكن تحدٌده فورا، ٌتوقع أن ٌكون أقل كثٌرا  من إجمالً االلتزام غٌر المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنا اإلئتمان

من هذه االلتزامات  تمثل بالضرورة المتطلبات النقدٌة المستقبلٌة ألن العدٌد ان الالحفاظ على معاٌٌر إئتمان محددة. إن إجمالً االلتزامات القائمة لمنا اإلئتم

 انتهاإها بدون تقدٌم التموٌل المطلوب.أو ٌتم إنهاإها 

   

 : الخاصة بالبنكتعهدات واإللتزامات المحتملة لل التعاقدٌة ٌما ٌلً تحلٌالً باالستحقاقاتف(    3

 

 إلجمالًا سنوات  6كثر من أ تاسنو 6-3 شهر 33-1 أشهر 1الل خ  3131

 اعتمادات مستندٌة   
101310363 309920149 2630233 - 603330932 

 خطابات ضمان
909690119 90336,324 303230431 3310936 340933,919 

 قبوالت
301930123 4190493 360133 - 306130994 

 التزامات مإكدة لمنا االئتمان 
- 3130963 309390633 - 3,3130439 

 أخرى
- - - 3490433 3490433 

 140423,339 3390132 909190231 3303390333 3401340931 إلجمالً ا
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 إلجمالًا سنوات  5كثر من أ تاسنو 5-8 شهر 82-8 أشهر 8الل خ  2182

 اعتمادات مستندٌة   
8,152,022 8,258,211 351,288 - 3,129,202 

 خطابات ضمان
2,112,822 88,819,218 2,012,012 888,819 25,185,891 

 قبوالت
8,982,958 923,815 2,301 - 2,098,212 

 التزامات مإكدة لمنا االئتمان 
91 851,288 8,803,295 81,525 8,829,808 

 أخرى
- - - 822,895 822,895 

 89,129,220 581,209 3,082,982 85,002,282 82,235,011 إلجمالً ا

      

 

دٌسمبر  88لل الجزء غٌر المستخدم من االلتزامات غٌر المإكدة، والتً ٌمكن إلغاإها من جانب البنك فً أي وقت، والقائمة كما فً ب

 ملٌون لاير سعودي(.  82,503 : 2182ملٌون لاير سعودي ) 83,998 ما مجموعه  2188

 

 ٌالً للتعهدات واإللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى : (  فٌما ٌلً تحل 3

 

  3131  2182  

    

 88,211 3310999  حكومٌة و شبه حكومٌة

 22,010,838 3306960333  شركات

 1,211,858 302990494  بنوك ومإسسات مالٌة أخرى

 181,012 9630113  أخرى

  89,129,220 1404230339  اإلجمالً 

 

 موجودات المرهونةال د (

فٌما ٌلً تحلٌال  للموجودات  الحكومٌة وغٌر الحكومٌة. البنوك تشملاألوراق المالٌة المرهونة بموجب إتفاقٌات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك األخرى 

   هونة كضمانات لدى المإسسات المالٌة األخرى :رالم

 

2182   3131   

لمطلوبات ذات ا

 العالقة

لمطلوبات ذات ا  لموجوداتا 

 العالقة

  لموجوداتا 

        

0,223,250 
 

2,902,238 
 

9330621  306310363 
 (2ستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفؤة )إٌضاح إ

951,111 
 

958,518 
 

-  - 
 (2استثمارات متاحة للبٌع )إٌضاح 

5,183,250 
 

9,010,832 
 

9330621  306310363 
 إلجمالً ا
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 هـ (  االلتزامات المتعلقة بعقود اإلٌجار التشغٌلٌة :

 التً أبرمها البنك كمستؤجر : ٌما ٌلً تحلٌال  بالحد األدنى لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة بموجب عقود اإلٌجار التشغٌلٌة غٌر القابلة لالغاء،ف
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 11,101  930939 أقل من سنة

 225,922  3130161 من سنة إلى خمس سنوات 

 812,818  910339 سنوات    خمسأكثر من 

 اإلجمالً 
439,142 

 028,122 
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   دخل العموالت الخاصة : 

 881,213  3340341 متاحة للبٌع  -إستثمارات 

 251,582  3690233 تناة بالتكلفة المطفؤةاستثمارات أخرى مق  -

 1930934  811,821 

    

 82,298  330293 أرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى

 8,882,291  106410366 قروض وسلف 

 8,903,128  109440913 اإلجمالً 

 

    مصارٌف العموالت الخاصة:

 20,093  31,943 للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى أرصدة

 023,181  6320333 ودائع العمالء 

 80,289  390946  سندات دٌن  مصدرة

 039,280  6210113 اإلجمالً

 8,221,021  101240999 صافً دخل العموالت الخاصة

 

 ، صافً  عموالتالتعاب واألدخل   - 31

 3131  2182  

    دخل األتعاب: 

 823,820  312,341 تداول األسهم وإدارة الصنادٌق

 208,111  1130393 تموٌل تجاري

 881,013  3310199 بطاقات ائتمان

 388,099  9290343 خدمات بنكٌة أخرى

 8,821,101  306130924 اإلجمالً   

    مصارٌف األتعاب: 

 11,325  3130136 بطاقات إئتمان 

 3,119  10919 أتعاب الوساطة والحفظ
 119,361 خدمات بنكٌة أخرى 

 212,835 

 4490623 اإلجمالً 
 

015,219 

 180,302  301610199 عموالت، صافًالتعاب واألدخل 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

21 

 

 

 ، صافًاألدوات المالٌة المدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل)خسائر( ارباح  – 33 

 
 3131   2182  

ٌُر فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المقتناة  كاستثمارات مدرج ة قٌمتها التغ
 (801)  10231 العادلة فً قائمة الدخل

 

 دخل المتاجرة، صافً  - 33

 

 3131  2182  

 08,822  310634 سندات بعمولة ثابتة

 85,881  190333 مشتقات 

 53,225  330336 االجمالً

 

 توزٌعات األرباح   - 31

 

 3131   2182  

    

 630994 إستثمارات متاحة للبٌع 
 

85,111 

 

 

 اإلستثمارات المقتناة لغٌر أغراض المتاجرة، صافً  وانخفاض قٌمة  أرباح  - 34

 
 3131   2182  

 12,285  390123 أرباح محققة عن استثمارات متاحة للبٌع

 -  320123 محققة عن استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفؤة ارباح

 (1,895)  390336 مقتناة بالتكلفة المطفؤة  ىقٌمة استثمارات أخر فً  نخفاضاال (خسائرأرباح )

 32,321  240622 اإلجمالً
 

 ، صافًدخل العملٌات األخرى  - 36

 
  

3131   3133  

 9  (939)  ممتلكات ومعداتمن بٌع ربا )خسارة( 

 808,882  210116  مبالل مستردة عن قروض وسلف سبق شطبها

 (815)  330121  )خسارة( إستبعاد عقارات أخرىربا 

 85,913  430361  أخرى

 852,122  3130912  اإلجمالً

 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

22 

 

 

  األساسً والمعدلربح السهم   - 33

  على المتوسط المرجا لعدد األسهم العادٌة المصدرة خالل العام. العائد لمساهمً البنكدخل الوذلك بتقسٌم صافً األساسً تم إحتساب ربا السهم 

 نفس ربا السهم األساسً.هو  بالكامل إن ربا السهم المعدل

 

 والزكاة وضرٌبة الدخل  المقترح توزٌعها إجمالً األرباح   - 32

 ٌشتمل إجمالً توزٌعات األرباح على ما ٌلً:

  3131   2182  

 351,111  4360111  أرباح مقترح توزٌعها

 019,128  4360139  الزكاة )تشمل فرق السنة الماضٌة(

 8,259,128  9410139  اإلجمالً

 

وإصدار أسهم  ،سعوديملٌون لاير  025 قدرهاعلى توزٌع ارباح نقدٌة  2188دٌسمبر  85مجلس االدارة فً اجتماعه المنعقد بتارٌخ  أوصى
ملٌون لاير من  8,511سهم لكل مساهم. وسوف ٌتم اصدار االسهم المجانٌة من خالل تحوٌل مبلل  89أسهم مجانٌة مقابل كل  8مجانٌة بمعدل 

 خضع لموافقة الجمعٌة العامة.االرباح المبقاة. إن هذه التوزٌعات تحساب 

 كما ٌلً:وتوزٌعات األرباح للمساهمٌن السعودٌٌن وغٌر السعودٌٌن بعد خصم الزكاة وضرٌبة الدخل على التوالً  تدفع
 

 الزكاة

 (.لٌون لاير سعودي م  205: 2182ـعودي ) ملٌون لاير ســـــــــ  259 نٌالسعودٌ الشرعٌة المستحقة على المساهمٌن الزكاةبلغت 
 

 ضرٌبة الدخل

لٌون لاير م 811: 2182ملٌون لاير سعــودي ) 213 الضرٌبٌة على حصة المساهم غٌر السعودي من دخل السنة الحالٌة اإللتزاماتبلغت 
 سعودي ( .  

 

حتى  2110ط الزكوٌة والضرٌبٌة عن السنوات السابقة من الربوواستلم ،  2182حتى  السنوات ة عنوالضرٌبٌ ةالزكوٌ اتقدم البنك االقرار
وفً الوقت الراهن ال ٌمكن تحدٌد  ،ستئنافٌة الضرٌبٌةلجنة االالإلى على الربط وسٌقوم البنك بالتشاور مع مستشارٌه بتقدٌم اعتراض  .2113

  .النتٌجة النهائٌة لهذه المسؤلة بشكل موثوق به
 

 النقدٌة وشبه النقدٌة   - 39

 :من اختً  الموحدة كون النقدٌة وشبه النقدٌة المدرجة فً قائمة التدفقات النقدٌةتت

 3131   2182  

 85,128,321  901190991 ( 0نقدٌة وأرصدة لدى مإسسة النقد العربً السعودي فٌما عدا الودٌعة النظامٌة ) إٌضاح 

 2,201,120  302320393 ٌوما   من تارٌخ االقتناء   أرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى تستحق خالل تسعٌن

 اإلجمالً
3309120134 

 
89,810,900 

  

 

 

 

  



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

23 

 

 

 سٌاسة التعوٌضات  -39

مبادئ ومعاٌٌر مجلس االستقرار المالً، طبق البنك "سٌاسة التعوٌضات المبنٌة على  المتوافقة معباالستناد إلى تعلٌمات مإسسة النقد العربً السعودي 

 تنافسٌة وتحتوي السٌاسة على حزمةتضع السٌاسة أهمٌة قصوى لربط التعوٌضات بالمخاطر ومن قبل مجلس إدارة البنك.  والتً تم اعتمادهار"، المخاط

 سمال البنك.وأثرها على رأ وتوقٌتها االرباحاحتماالت تحقٌق  تضمن السٌاسة  التؤكد من أن التعوٌضات تراعًمتوازنة للتعوٌضات الثابتة والمتغٌرة. كما 

وتحقٌق االستقرار المالً والتعامل الرشٌد مع المخاطر الناجمة عن ممارسات  ضرورة وجودة إدارة مخاطر فعالةكما تركز سٌاسة التعوٌضات على 

والتؤكد من  ،لتعوٌضاتالتعوٌضات. ٌضع البنك فً االعتبار كافة أنواع المخاطر الجوهرٌة الحالٌة والمحتملة وكذلك تكلفة رأس المال لجهة ممارسات ا

العمل، الوضع المالً، األداء التشغٌلً، أوضاع السوق، احتماالت  نوعتوازن بٌن العوامل العامة للصناعة المصرفٌة والعوامل الخاصة بالبنك مثل  وجود

 نمو العمل، األحكام اإلدارٌة المالئمة وغٌرها.

دا  إلى عدد من العوامل ومنها أداء البنك بالمعاٌٌر المطلقة والنسبٌة، ثبات األرباح، األداء على ٌقوم مجلس اإلدارة بتحدٌد واعتماد مخصص المكافآت استنا

وحدات العمل على مستوى  توزٌع المكافآت على، عند وبالمقابلالمدى الطوٌل، مخصص الحوافز للسنوات السابقة، أوضاع السوق وغٌرها من العوامل. 

لٌات المنفذة، مستوى المخاطر، األهمٌة النسبٌة ل رباح، محركات العمل المحددة، مخصص الحوافز للسنوات السابقة، البنك، ٌوضع فً االعتبار نوع العم

 األداء الحالً وثبات مستوى أداء الوحدة.  

ساعدة فً الرقابة واإلشراف ومن أجل الم .تقع على عاتق مجلس اإلدارة بشكل مطلق مسإولٌة تعزٌز مبادئ الحوكمة الفاعلة وممارسات التعوٌض السلٌمة

تتكون لجنة الترشٌحات والتعوٌضات من ثالثة أعضاء غٌر  شكل مجلس اإلدارة لجنة للترشٌحات والتعوٌضات. ،على تصمٌم وتشغٌل نظام التعوٌضات

سٌاسة وتعدٌل اإلدارة لمراجعة  مجلس ومفوضة من قبل. وللجنة الصالحٌة المطلقة وٌراسها عضو مستقل من أعضاء المجلستنفٌذٌٌن من مجلس اإلدارة 

داف التً وممارسات التعوٌضات فً البنك ورفع التوصٌات بهذا الشؤن إلى مجلس اإلدارة العتمادها، وذلك لضمان كفاٌة وفعالٌة السٌاسة لتلبٌة األه

المخاطر ب المعدلةالمكافآت بفع التوصٌات المتعلقة التنفٌذٌٌن فً البنك وتر المدراء مكافآت ومكوناتوضعت من أجلها. تقوم اللجنة كذلك بمراجعة مستوى 

 إلى مجلس اإلدارة العتمادها.

ع آلٌة مراقبة إن عملٌة الحوكمة تهدف إلى التؤكد من تطبٌق سٌاسة التعوٌضات بثبات فً البنك لتحقٌق األهداف التً وضعت من اجلها. وقد قام البنك بوض

 . بشكل سلٌم لسٌاسةاالتعوٌضات وتطبٌق  تتٌا التقٌٌم المنتظم لخصائص تصمٌم ممارسات

2188 

  

 فئات الموظفٌن

 

 عدد الموظفٌن

 

 تعوٌض ثابت

نقداً  دفعت ةمتغٌر تكالٌف

  3131فً 

كبار التنفٌذٌٌن الذٌن ٌتطلب تعٌٌنهم موافقة  -8
 330193 410449 31 العربً السعوديمإسسة النقد 

 390613 930412 362 موظفون ٌإدون مهام تشتمل على مخاطر  -2

 90334 990439 133 موظفون ٌإدون مهام رقابٌة -8

 660633 3310144 40142 موظفون آخرون -0

موظفون بعقود خارجٌة ٌإدون مهام تشتمل  -5
 على مخاطر

- - - 

 3330134 9960139 40693 اإلجمالً  

  3160111  2188 خالل عام تعوٌض متغٌر مستحق 

  3990313  *تكالٌف موظفٌن أخرى 

  303990969  وما فً حكمهاإجمالً الرواتب  

   



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

24 

 

 

 سٌاسة التعوٌضات )تتمة(  -39

 

2182 

  

 فئات الموظفٌن

 

 عدد الموظفٌن

 

 تعوٌض ثابت

تكالٌف متغٌرة دفعت نقدا  

  2182فً 

كبار التنفٌذٌٌن الذٌن ٌتطلب تعٌٌنهم موافقة  -8
 مإسسة النقد العربً السعودي

28 08,182 22,132 

 28,829 38,290 898 موظفون ٌإدون مهام تشتمل على مخاطر  -2

 9,839 18,118 822 موظفون ٌإدون مهام رقابٌة -8

 52,980 281,013 0,121 موظفون آخرون -0

موظفون بعقود خارجٌة ٌإدون مهام تشتمل  -5
 على مخاطر

- - - 

 819,890 388,291 0,229 اإلجمالً  

  11,111  2182تحق خالل عام تعوٌض متغٌر مس 

  833,828  تكالٌف موظفٌن أخرى* 

  8,888,202  وما فً حكمهاإجمالً الرواتب  

 ن االخرى.* تكالٌف الموظفٌن األخرى تشمل تعوٌضات نهاٌة الخدمة والتؤمٌنات االجتماعٌة والسفر ألغراض العمل والتدرٌب والتطوٌر ومزاٌا الموظفٌ

 

     ٌةشغٌلالتقطاعات ال  - 11
 

التً تتم  ،القطاعات التشغٌلٌة على اساس التقارٌر الداخلٌة التً تخص مكونات البنك بؤن ٌتم تحدٌد( 3الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم ) المعٌارٌتطلب 

 لهذه القطاعات ولتقٌٌم أدائها. مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهات العلٌا المختصة باتخاذ القرار فً البنك بهدف تخصٌص الموارد الالزمة 

 

 :التالٌةرئٌسٌة ال ٌةالتشغٌلقطاعات المن  المجموعةتكون ترٌة، األغراض إد

 

 ودائع وتسهٌالت ائتمانٌة ومنتجات استثمارٌة ل فراد.  : طاع التجزئة ق

   
العتبارٌٌن والمنشآت التجارٌة مالء اعوودائع ومنتجات ائتمانٌة أخرى للشركات الكبرى وال وسلف روضق : طاع الشركات ق

 الصغٌرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك فً لندن.

   
 ٌدٌر المحفظة التجارٌة واالستثمارٌة، التموٌل والسٌولة، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت للبنك. : طاع الخزٌنة ق

   
قطاع خدمات االستثمار 

 والوساطة

وحفظ  والمشورةوالتً تشمل التعامل واإلدارة والترتٌب  أنشطة إدارة األصولاالستثمار وإدارة خدمات  :

 .األوراق المالٌة

   
تشمل الدخل على رأس المال والتكالٌف غٌر الموزعة والموجودات والمطلوبات الخاصة باإلدارة العامة  : أخـــرى

 واألقسام المساندة األخرى.

 
. تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات المجموعةوفقا لنظام التحوٌل المتبع من قبل  قطاعات التشغٌلتقٌد المعامالت بٌن 

 والمطلوبات التشغٌلٌة وهً أٌضا  تمثل غالبٌة الرصٌد.
 

ات والمطلوبات . إن إجمالً الموجودفً لندن ولها فرع دولً واحدنشاطها بشكل رئٌسً فً المملكة العربٌة السعودٌة،  المجموعةمارس ت

 ككل.  للمجموعة  الموحدة ذا الفرع ال تعتبر جوهرٌة بالنسبة للقوائم المالٌةهوالتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

25 

 

 

 )تتمة(   التشغٌلٌةقطاعات ال  - 11

 
وإجمالً دخل ومصارٌف العملٌات وصافً الدخل ،   2182و   2188دٌسمبر  88جودات ومطلوبات المجموعة كما فً وٌما ٌلً تحلٌال  بإجمالً مفأ ( 

 للسنتٌن المنتهٌتٌن فً هذٌن التارٌخٌن لكل قطاع من القطاعات التشغٌلٌة: 
 

 

 أخــرى اإلجمالً

قطاع خدمات 
االستثمار 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزٌنة الوساطةو
3131  

 إجمالً الموجودات  1301390919  31,1630913  4303230119  220613     309110341   31209160434

 إجمالً المطلوبات  6201310936  6301330432  901910394  130131     3460913      33902420131

 دخل أتعاب وعموالت، صافً   3940343        6230232        390393          3160639  33,691        301610199    

 إجمالً دخل العملٌات  301910441    302930343    9230336     3330411   3490933      603190646   

 إجمالً مصارٌف العملٌات  306410926    9340319       910161       240933     420113        303310999   

 شركة زمٌلة أرباحالحصة من     -                  -                  -    -            130492        130492        

 العائد لحقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة الربا    -                  -                  -              -           (30349)       (30349)        

 العائد لمساهمً البنك الدخلصافً   6490439       9330311       9930633     120619     3130161      306330496   

 مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافً  3310111        4310396          -              -              -              3330999       

 مٌلةاستثمار فً شركات ز    -              -              -              -           4330611 4330611

 استهالك وإطفاء  3130333        30299           10664           30333       190219        3920934       
 
 

 أخــرى اإلجمالً

قطاع خدمات 
االستثمار 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزٌنة والوساطة

2182 

 إجمالً الموجودات 81,381,392 51,885,098 08,021,151 00,810 8,181,239 882,281,292

 إجمالً المطلوبات 58,322,112 59,388,182 3,818,112 85,319 205,533 883,921,231

 دخل أتعاب وعموالت، صافً  819,338 081,908 82,321 828,532 81,382 180,302

 إجمالً دخل العملٌات 2,805,092 8,519,188 398,138 881,310 31,288 0,952,328

 إجمالً مصارٌف العملٌات 8,058,882 998,015 92,235 39,532 21,589 2,088,125

 شركة زمٌلةأرباح الحصة من  - - - - 23,821 23,821

 الخسارة العائدة لحقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة - - - - 858 858

 
2,898,893 

 
33,892 

 
52,283 

 
318,212 

 
982,523 

 
 البنك العائد لمساهمً الدخلصافً  212,821

 مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافً 810,921 829,182 - - - 528,912

 استثمار فً شركات زمٌلة  - - - - 081,102 081,102

 استهالك وإطفاء 852,211 8,850 0,881 9,258 22,225 818,283
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 )تتمة(   التشغٌلٌةقطاعات ال  - 11

 بالمجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغٌلٌة أعاله : فٌما ٌلً تحلٌال  لمخاطر اإلئتمان الخاصة  ( ب

ما عدا النقدٌة، الممتلكات والمعدات، العقارات األخرى،   قائمة المركز المالً الموحدةتتضمن مخاطر االئتمان القٌمة الدفترٌة للموجودات المدرجة فً 
 . أ( 82فً مخاطر االئتمان )إٌضاح  المعادل االئتمانً لمخاطر التعهدات واإللتزامات المحتملة والمشتقات تم إدراج .ودات األخرىوالموج

 

 مخاطر اإلئتمان   -13

. تنشؤ د الطرف اخخر لخسارة مالٌةعدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشؤن أداة مالٌة، مما ٌإدي إلى تكبل فً ثتتم والتً  مخاطر اإلئتماندٌر البنك ٌ
تنتج عن األدوات المالٌة خارج  ٌةاالستثمارٌة، كما أن هنالك مخاطر إئتمان واألنشطةالقروض والسلف أنشطة اإلقراض المرتبطة ب من أساسًمخاطر االئتمان بشكل 

 .  مثل التزامات القروضالمركز المالً قائمة 

تم  تمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدودا  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقوٌم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة.ٌحاول البنك التقلٌل من مخاطر اإلئ 
تحدٌد المخاطر ووضع حدود مالئمة لهذه المخاطر وكذلك كً ٌتمكن من مراقبة المخاطر ومدى االلتزام بتلك بحٌث ٌتمكن البنك من سٌاسات إدارة المخاطر  تصمٌم

والدخول فً إلى مراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، ٌقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بؤنشطته التجارٌة وذلك بإبرام إتفاقٌات مقاصة رئٌسٌة ة إضاف لحدود.ا
المعامالت أو التنازل عنها لصالا ، كما ٌقوم البنك أحٌانا  باقفال ترتٌبات ضمان مع األطراف األخرى فً ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر

المحتملة إلستبدال عقود المشتقات إذا أخفقت األطراف األخرى فً  التكلفة تمثلمخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات  إن .األطراف األخرى لتقلٌل مخاطر االئتمان
 أنشطةٌم ولتق المتبعةٌم األطراف األخرى بإستخدام نفس األسالٌب وتق ٌتم ،مخاطر االئتمان التً ٌمكن أن ٌتحملها البنكمستوى  للتحكم فًالوفاء بالتزاماتها 

  اإلقراض.

فً نفس المنطقة الجغرافٌة أو ٌكون لهم نفس الخصائص  أنشطتهمٌنتج التركز فً مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة 
 التعاقدٌة عند حدوث تغٌرات فً الظروف اإلقتصادٌة أو السٌاسٌة أو الظروف األخرى. ملى الوفاء بإلتزاماتهاإلقتصادٌة التً ستإثر فً مقدرتهم ع

 ٌشٌر التركز فً مخاطر اإلئتمان إلى مدى تؤثر أداء البنك تجاه التطورات التً قد تطرأ على صناعة ما أو منطقة جغرافٌة معٌنة. 
فً المخاطر الخاصة بؤفراد أو مجموعة من العمالء فً أماكن أو المفرط التركز  لضمان عدمة اإلقراض ظتنوٌع محف لمن خالٌقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان 

البنك أٌضا  للحصول على ضمانات إضافٌة من الطرف اخخر إذا ما ظهرت أي  ٌسعىكما  ما هو مالئم. أنشطة معٌنة. كما ٌقوم البنك أٌضا  بؤخذ الضمانات، حسب
 قٌمة القروض والسلف الممنوحة ل فراد. فً ل على إنخفاضمإشرات تد

التً تم  كما تقوم بمراقبة القٌمة السوقٌة للضمانات .تقوم اإلدارة بمراقبة القٌمة السوقٌة للضمانات وتطلب تقدٌم ضمانات إضافٌة وفقا  لاتفاقٌة المبرمة ذات الصلة
ٌُرات فً ال لتعكسبمراجعة سٌاسات وأنظمة إدارة المخاطر  بانتظامٌقوم البنك  إنخفاض القٌمة. كفاٌة مخصص خسائرلمدى خالل مراجعتها  الحصول علٌها تغ

 المستجدة. األسالٌب وإتباع أفضل األسواقمنتجات 

 2اح )ــــاألخرى فً اإلٌضتمثل سندات الدٌون المدرجة فً المحفظة اإلستثمارٌة، بشكل أساسً، مخاطر دٌون سٌادٌة. تم تبٌان تحلٌل اإلستثمارات حسب األطراف 
(، بٌنما تم تبٌان المعلومات المتعلقة بالتعهدات واإللتزامات المحتملة فً 82بمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمشتقات فً اإلٌضــــاح ) ة(. تم تبٌان المعلومات المتعلقد

بالحدود  المتعلقة(، كما تم تبٌان المعلومات 81فً اإلٌضاح رقم ) ٌةتشغٌلالقطاعات ال(. تم تبٌان الحد األقصى لمخاطر االئتمان التً تتعرض لها 83اإلٌضاح )
 (. 89القصوى لمخاطر االئتمان مع أوزان المخاطر النسبٌة فً اإلٌضاح )

ٌم كل مقترض وفقا لنظام ودرجات للقروض العاملة وثالث لغٌر العاملة. ٌتم تق عشرمن المخاطر، منها  ثالثة عشر درجةٌقوم البنك بتصنٌف مخاطر اإلئتمان إلى 
ب ونوع الشركة. تصنٌف موضوعً مطور داخلٌا وٌتم بموجبه تقوٌم المخاطر بناء على إعتبارات مالٌة ونوعٌة منها قوة اإلدارة، خصائص الصناعة، أداء الحسا

اإلئتمان المصنف دون مستوى معٌن من درجات تصنٌف تتم مراجعة الدرجات الممنوحة لمخاطر اإلئتمان دورٌا من قبل وحدة مستقلة لمراجعة اإلئتمان. ٌعتبر 
مة الدفترٌة وفقا ل سس المخاطر إئتمانا منخفض القٌمة، وٌتم تكوٌن مخصص خاص له وذلك بمقارنة القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة مع القٌ

إثبات مخصص جماعً إلنخفاض القٌمة على مستوى المحفظة لمجموعة من التسهٌالت اإلئتمانٌة (. ٌتم أٌضا قٌاس و81الواردة فً معٌار المحاســــبة الدولً رقم )
 المتشابهة والتً لم تحدد منفردة كتسهٌالت منخفضة القٌمة.

3131  

 قطاع الخزٌنة  قطاع الشركات   قطاع التجزئة

قطاع خدمات 
االستثمار 
 إلجمالــــًا أخرى والوساطة

الموجودات المدرجة فً قائمة المركز 
 31309190234 303110149 330393 4301920124 31,1340349 3903630433 المالً الموحدة

 3301160133 - 240313 - 3309330413 101190211 التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 2290343 - - 2390911 90919 - المشتقات  

       

2182        

الموجودات المدرجة فً قائمة المركز 
 888,538,922 8,508,580 22,835 08,120,252 53,333,803 23,128,218 المالً الموحدة

 89,801,039 - 38,839 - 88,502,555 8,928,905 دات وااللتزامات المحتملة التعه

 922,805 - - 981,223 2,189 - المشتقات  



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
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 )تتمة(   مخاطر اإلئتمان    - 13

 :الموحدة قائمة المركز المالً موجودات داخل –أ( مخاطر االئتمان 

 3131   2182  

     :، صافًقروض وسلف

    قروض شخصٌة 

 815,893  1620933 بطاقات ائتمانٌة 

 28,938,513  3304220499 قروض ألجل 

 اإلجمالً 

 

3309160119  22,892,332 

    قروض شركات 

 88,308,122  3309930121 قروض مشتركة 

 0,891,889  403290931 جاري مدٌن 

 02,819,803  4901230364 قروض ألجل 

 28,118  990342 خرىأ

 اإلجمالً 
3603310292  

20,858,922 

    

    االستثمارات: 

 89,882,118  3303210129 سندات مالٌة بعمولة ثابتة

 5,921,193  409310922 سندات بعمولة عائمة 

 8,082,193  303340131 أخرى 

 20,828,109  3903490139 اإلجمالً 

    

 881,258,255  33302140426 اإلجمالً الكلً 

 

 :الموحدة بنود خارج قائمة المركز المالً –ب( مخاطر االئتمان 

 3131   2182  

 303130439 أخرى مرتبطة باالئتمان والتزاماتالتزامات قروض 
 

8,829,808 

  13,336,363 ضمانات مالٌة 
85,901,038 

  140423,339 اإلجمالً 
89,129,220 

 

 ة للقروض والسلف:ج( الجودة االئتمانٌ

  2182   3131 البٌان

 30,932,282  9201660913 غٌر متؤخرة السداد وغٌر منخفضة القٌمة 

 918,581  9430913 متؤخرة السداد وغٌر منخفضة القٌمة 

 8,058,838  303330124 منخفضة القٌمة )أي قرض بمخصص خاص(

 31,129,882  9106310343 إجمالً القروض والسلف 

 (2,213,923)  (301640141) ص انخفاض خسائر االئتمان، صافً مخص

 32,823,213  9904630313 القروض والسلف، صافً 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة
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 منخفضة القٌمة : وغٌرمتؤخرة السداد  غٌرد( قروض وسلف   

 

 3131   2182  

    التصنٌف:

 81,111,103  4109210996 (0-8مخاطر منخفضة )

 05,252,111  46,223,193 (3-5مخاطر مقبولة )

 821,593  4160649 (81-1تحت المراقبة )

 9201660913 اإلجمالً 

 

30,932,282 

    

مالٌة مع قدرة ممتازة إلى عالٌة  شروط و ( ٌشمل قروض الشركات والقروض التجارٌة والتً تحتوي على عناصر مخاطر0-8التصنٌف )
 .تحوٌل الراتب أو ضمان عقاراتب مضمونةلتجزئة تشمل قروض بالنسبة ل للتسدٌد.

مالٌة مع قدرة مقبولة إلى جٌدة شروط و( ٌشمل قروض الشركات والقروض التجارٌة والتً تحتوي على عناصر مخاطر 3-5التصنٌف )
 .، إضافة إلى قروض التجزئة غٌر المضمنة فً الفئة المذكورة أعالهللتسدٌد

 .الشدٌد من قبل اإلدارة االنتباهحالٌا  ولكنه ٌحتوي على نقاط ضعف محتملة تتطلب المضمون اإلئتمان ( ٌشمل 81-1التصنٌف )

 

 وغٌر منخفضة القٌمة دهـ( قروض وسلف متؤخرة السدا
  

3131  

 قروض شخصٌة  بطاقات إئتمان

قروض تجارٌة 

 اإلجمالً  وجاري مدٌن

 2930194 313,311 3310141 360633 ٌوم  81متؤخرة السداد حتى  

 410633 410633 - - ٌوم  21-81متؤخرة السداد  

 33 33 - - ٌوم  11-21متؤخرة السداد   

 20324 20324 - - ٌوما   11متؤخرة السداد ألكثر من  

 اإلجمالً  
360633 3310141 3630993 9430913 

     
2182      

     

 990,110 881,055 221,585 80,180 ٌوم  81متؤخرة السداد حتى  

 8,219 8,219 - - ٌوم  21-81متؤخرة السداد  

 3,359 3,359 - - ٌوم  11-21متؤخرة السداد   

 2,138 2,138 - - ٌوما   11متؤخرة السداد ألكثر من  

 918,581 883,111 221,585 80,180 اإلجمالً

     

 ( قروض وسلف منخفضة القٌمةو

 3131   2182  

 8,889,511  304340443 قروض شركات 

 888,518  3420911 قروض تجزئة 

 8,058,838  303330124 اإلجمالً 

 

  



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة
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 المالٌة )إستثمارات( للموجودات ةالجودة االئتمانٌ (ز

 

فٌما عدا االستثمارات ف مخاطر ائتمان خارجٌة، االئتمانٌة لالستثمارات، بإستثناء استثمارات االسهم ، بإستخدام درجات تصنٌ الجودةتتم إدارة 

 ٌتم تصنٌفها باستخدام درجات تصنٌف إئتمان داخلٌة:المركبة حٌث 

  وضا الجدول التالً الجودة االئتمانٌة حسب كل فئة:ٌ

 

 3131   2182  

 3309130392 السندات الحكومٌة السعودٌة 
 

81,082,159 

 3601410329 استثمارات بتصنٌفات عالٌة 
 

82,001,983 

 3390239 استثمارات بتصنٌفات منخفضة
 

888,128 

 303140336 استثمارات غٌر مصنفة 
 

8,811,811 

 3903490139 ، صافً تإجمالً االستثمارا
 

20,828,109 

    

 

تتكون خزٌنة. الوسندات  مةبعمولة عائوسندات سندات التنمٌة الحكومٌة السعودٌة من  ، بشكل أساسً،ة السعودٌة ٌالحكوم تتتكون السندا

ورز ـــاندرد آند بــــنٌف إستـــــــر تصـــــــــــمن االستثمارات الحاصلة على تصنٌف إئتمانً مماثل لمعاٌٌ العالٌةاستثمارات التصنٌفات 

 (.أ أ أ  إلـــى  ب ب ب)

 سهم.األ فً ستثماراتاالو االستثمارغٌر المصنفة، بشكل أساسً, من صنادٌق  االستثماراتتتكون 

  

 ( الضماناتح

 كما ٌلً: تعزٌزات إئتمانٌة أخرىٌطلب   أوالضمانات المحفوظة كتؤمٌن،   مصادرةمن خالل  الموجوداتٌحصل البنك على  

 

   3131   2182  

 القٌمة الدفترٌة   القٌمة الدفترٌة طبٌعة الضمان المحفوظ كتؤمٌن

 80,281,120  39,939,361 أسهم مدرجة بالبورصة 

 8,050,801  403940116 ممتلكات 

 8,325,080  4,414,331 أخرى 

 81,121,209  3904330239 اإلجمالً 

 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة
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 المطلوبات المالٌة و مخاطر االئتمان والمالٌة  الموجوداتتركز مخاطر  - 13 

 التركز الجغرافً أ(    

     افٌة:مخاطر االئتمان الرئٌسة للبنك حسب المناطق الجغرفٌما ٌلً بٌان ب 

     

3131  

لمملكة العربٌة ا

 السعودٌة

ول مجلس د
التعاون الخلٌجً 
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مرٌكا أ
 الشمالٌة

مرٌكا أ
 الالتٌنٌة

نوب شرق ج
 إلجمالًا ول أخرىد آسٌا

  لموجودات ا
 

     
قدٌة وأرصدة لدى مإسسة ن 

 3409230249 - - - - 30319 - 3409390331 السعودي   النقد العربً
رصدة لدى البنوك والمإسسات أ

 302320393 111 3310921 - 3410426 6190213 3310916 303110111 األخرى   المالٌة

 3903490139 - 3330311 - 3,399,323 303330191 301130913 39,311,133 استثمارات، صافً 

 4330611 - - - - - - 4330611 استثمار فً شركات زمٌلة

 9904630313 - - - 3110136 1930339 310642 9209330136 روض وسلف، صافً ق

 إلجمالً ا
331,616,131 301110394 303490963 3,333,333 - 3130421 111 31409190919 

         

         لمطلوباتا

رصدة للبنوك والمإسسات أ
 203430169 633 30343 - 609640463 290211 303330921 910261 المالٌة األخرى 

 31301230213 30333 629 - 10193 1460363 3130423 31609910392 دائع العمالء و

 303920611 - 3340361 - - 3310361 9410111 - سندات دٌن مصدرة

 33602130391 30329 3330421 - 609620611 301420313 306940443 31609940112 اإلجمالً 

 1404230339 340333 406990311 90361 1930349 102230439 401630211 3303140932 حتملةالم وااللتزامات التعهدات

 
الحد األقصى لمخاطر االئتمان         
 )تظهر بمبالغ المعادل االئتمانً(

        

 3301160133 20392 303110331 60423 3920943 306990631 309390629 3104330699 المحتملة  التعهدات وااللتزامات

 المشتقات
1160366 160132 1610141 990293 339 - - 2290343 
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 )تتمة( المالٌة ومخاطر االئتمان تركز مخاطر الموجودات  -13 

 )تتمة(التركز الجغرافً   ( أ

 

2182  

لمملكة العربٌة ا

 السعودٌة

ول مجلس د
التعاون الخلٌجً 
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مرٌكا أ
 الشمالٌة

مرٌكا أ
 الالتٌنٌة

نوب شرق ج
 إلجمالًا ول أخرىد آسٌا

  لموجودات ا
 

     
قدٌة وأرصدة لدى مإسسة ن 

 21,880,021 - - - - 2,321 - 21,888,211 السعودي   النقد العربً
رصدة لدى البنوك والمإسسات أ

 2,201,120 8,282 839,802 - 080,282 821,590 588,882 995,111 األخرى   المالٌة

 20,828,109 58,301 888,019 - 8,211,828 2,901,503 8,318,558 85,119,238 استثمارات، صافً 

 استثمار فً شركات زمٌلة
081,102 - - - - - - 081,102 

 روض وسلف، صافً ق
35,380,581 80,181 098,225 9,310 - - - 32,823,213 

 إلجمالً ا
828,253,002 2,051,222 8,558,219 0,188,358 - 811,381 58,135 888,259,150 

         

         لمطلوباتا

رصدة للبنوك والمإسسات أ
 2,501,120 821 8,093 - 902,522 082,532 8,985,190 8,251,810 المالٌة األخرى 

 دائع العمالء و
819,822,290 23,505 825,932 2,810 829 521 8,158 819,521,008 

 سندات دٌن مصدرة
- 301,111 228,251 - - 220,251 - 8,239,511 

 885,919,329 8,288 222,233 829 903,281 8,225,280 0,538,281 811,182,893 اإلجمالً 

 89,129,220 811,523 3,818,339 28,228 8,822,112 0,185,838 2,218,902 81,323,388 المحتملة وااللتزامات التعهدات

 
 ر االئتمانالحد األقصى لمخاط         
 )تظهر بمبالغ المعادل االئتمانً(

        

 المحتملة  التعهدات وااللتزامات
1,038,511 8,121,593 2,885,053 391,151 9,818 8,928,210 33,189 89,801,039 

 922,805 - - 520 59,981 089,189 9,218 281,212 المشتقات

 

تحوٌل  معاملإلى معادل مخاطر القروض بإستخدام  الموحدة المركز المالًتجة عن تحوٌل المطلوبات خارج قائمة إن مبالل المعادل االئتمانً تعكس المبالل النا

 تحوٌل االئتمان هو تحدٌد المخاطر االئتمانٌة المحتملة المرتبطة بتنفٌذ اإللتزامات. معاملاالئتمان المحددة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي. الغرض من 

 

 خسائر اإلئتمان: انخفاض ا ٌلً التوزٌع الجغرافً للقروض والسلف غٌر العاملة ومخصصب (  فٌم

 

 خسائر اإلئتمانانخفاض  مخصص  روض وسلف غٌر عاملة، صافًق 

 3131  2182  3131  2182  

     

 2,213,923 301640141 8,880,930 301110621 المملكة العربٌة السعودٌة  
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 مخاطر السوق -11

 

ٌُرات ل نتٌجةمخاطر السوق هً المخاطر المتعلقة بتقلبات القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ل دوات المالٌة   لُتغٌرات التً تحدث فً السوق مثل تغ

  البنك. دفاتر فً مصرفٌة. ٌصنف البنك مخاطر السوق إلى مخاطر تجارٌة أو األسهمأسعار العمالت األجنبٌة أو أسعار  ،تالعموالأسعار 

  

 المحفظة التجارٌة –أ( مخاطر السوق   

ورٌا  بتطبٌق وضع مجلس اإلدارة حدودا  لمستوٌات المخاطر المقبولة إلدارة المحفظة التجارٌة. وإلدارة مخاطر السوق للمحفظة التجارٌة، ٌقوم البنك د 

للخسائر االقتصادٌة المحتملة بناء  على مجموعة من االفتراضات ضع تقدٌرات ٌم مراكز مخاطر السوق ولووتقبهدف القٌمة المعرضة للمخاطر منهجٌة 

ٌُرات   السوق. ظروفوتغ

وعلى مدى فترة زمنٌة  وبموجب طرٌقة القٌمة المعرضة للمخاطر، ٌتم تقدٌر التغٌر السلبً المحتمل فً القٌمة السوقٌة للمحفظة عند مستوى معٌن من الثقة 

ٌُرات المحتملة فً القٌمة السوقٌة للمحفظة التجارٌة بناء  على البٌانات التارٌخٌة. ٌتم تصمٌم ولتق لقٌمة المعرضة للمخاطرا طرٌقةمحددة. ٌستخدم البنك  ٌم التغ

ر لمخاطلالقٌمة المعرضة  نماذجاستخدام  فً قصورالسوق العادٌة، لذلك فهنالك  ظروقعادة  لقٌاس مخاطر السوق فً لمخاطر لالقٌمة المعرضة  طرٌقة

 إحصائً. على شكل بٌانالحركات المستقبلٌة تكون أسعار السوق كما أنها تفترض بؤن  على التغٌرات فًوتارٌخٌة  معدالت إرتباطألنها مبنٌة على 

ٌتوقع تجاوزها   من الخسائر التً ال% 11 قدره ثقةمستوى  باستخدام ةموضوععبارة عن تقدٌرات  ،البنك  ٌتبعهاالتً لمخاطر القٌمة المعرضة لإن طرٌقة  

% على مدى ٌوم واحد ٌوضا بؤن الخسائر التً تجاوزت مبلل القٌمة المعرضة 11فً حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة ٌوم واحد. إن إستخدام نسبة 

 .مرة واحدة كل مائة ٌومأكثر من   -فً المتوسط  -للمخاطر ٌجب أن ال تحدث 

. وقد تختلف المحددة الثقةخارج نطاق فترة لكنها ال تشتمل على أي خسائر قد تحدث و ٌوم العمل نهاٌةالمحفظة عند  مخاطر المعرضة للمخاطرالقٌمة تمثل  

مإشرات ذات معنى عن  تعطًهذه الحسابات ال و إن ، خصوصا  القٌمة المعرضة للمخاطرعن النتائج التً ُبنٌت على حسابات  الفعلٌة النتائج التجارٌة

 .غٌر االعتٌادٌةالتً ٌمكن أن تتحقق فً ظل ظروف السوق  والخسائر األرباح

ُُ بالرغم من أن القٌمة المعرضة للمخاطر تعتبر أداة هامة لقٌاس مخاطر السوق، إال أن اإلفتراضات التً   الذي القصورنً علٌها النظام تتضمن بعض ُب

 شمل ما ٌلً:ٌ

فً معظم الحاالت ، ولكن  واقعٌا   إفتراضا   ذلككز خالل فترة ٌوم واحد، وٌعتبر ابٌع المر تغطٌة أو بؤن ٌتملٌوم واحد اإلبقاء على الثقة تفترض فترة  (8

 ٌتسم فٌها السوق بانعدام حاد للسٌولة لفترة طوٌلة.قد ال ٌنطبق على الحاالت التً 

فهنالك إحتمال بنسبة  المستوى من الثقة،وحتى لو تم استخدام هذا ، النسبةالخسائر التً قد تحدث خارج هذه ال ٌعكس % 11بنسبة  إن مستوى الثقة (2

 % بؤن تتجاوز الخسائر القٌمة المعرضة للمخاطر.8

 نهاٌة ٌوم العمل، وبالتالً ال تعكس المخاطر التً قد تتعرض لها المراكز خالل ٌوم التداول. فًتحتسب القٌمة المعرضة للمخاطر  (8

ب أسعار السوق، وقد تنخفض القٌمة المعرضة للمخاطر بالنسبة للمراكز التً تظل ٌعتمد قٌاس القٌمة المعرضة للمخاطر على مركز البنك وتذبذ (0

 .وبالعكسبدون تغٌٌر إذا ما انخفض تذبذب األسعار 

وكذلك إلى  غٌر المتغٌرة خرىاألمراكز الإن قصور منهجٌة القٌمة المعرضة للمخاطر ٌتم تجاوزه من خالل إضافة حدود القٌمة المعرضة للمخاطر إلى 

 د أثار التقلبات األخرى، وذلك ٌشمل الحدود الموضوعة لمواجهة مخاطر التركزات المحتملة فً إطار كل محفظة متاجرة.حدو

 

 :السعودٌة بمالٌٌن الرٌاالت  2182و   2188دٌسمبر  88للبنك للسنتٌن المنتهٌتٌن فً  القٌمة المعرضة للمخاطرفٌما ٌلً البٌانات الخاصة ب
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تحوٌل مخاطر 

 العمالت األجنبٌة

 

 العمولة مخاطر 

 الخاصة

 

مخاطر 

 األسهم

 

 

  إجمالً المخاطر

  

تحوٌل مخاطر 

 العمالت األجنبٌة

 

 العمولة مخاطر

 الخاصة

 

مخاطر 

  األسهم

 

 

  إجمالً المخاطر

القٌمة المعرضة للمخاطر 
 1.3292 - 1.1114 1.2193 دٌسمبر  88كما فً 

 
2.2183 1.2201 - 2.2910 

متوسط القٌمة المعرضة 
 3.9933 - 3.4961 1.9494 للمخاطر 

 
8.9881 8.1502 - 8.1823 

 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

33 

 

 )تتمة(مخاطر السوق   - 11

 للمحفظة غٌر التجارٌة حسب نوع المخاطر القٌمة المعرضة للمخاطرب(   

 األسهم.و االجنبٌة العمالت وتحوٌل تعموالالأسعار  تغٌراتتنشؤ مخاطر السوق للمحفظة غٌر التجارٌة أو المراكز المصرفٌة من  

 تالعموال( مخاطر أسعار 3  

ٌُراتمن إحتمال أن تإثر  تالعموالتنشؤ مخاطر أسعار   على القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ل دوات المالٌة. وضع مجلس  تالعموال ارأسع تغ
المراكز ضمن  لضمان بقاءحددة. ٌقوم البنك بمراقبة المراكز ٌومٌا  مستخدما  إستراتٌجٌات تغطٌة المخاطر لفترات م تالعموالأسعار  لتقلباتاإلدارة حدودا  

 .المقررة الفجواتحدود 

أو   حدةقائمة الدخل المو، على ثابتة األخرى العناصر مع بقاء، العموالت الخاصةفً أسعار  مدى تؤثٌر التغٌرات المحتملة المعقولة ةول التالٌاوضا الجدت  
ٌُرات المفترضة فً أسعار  أثر فًالدخل  األثر علىتمثل ٌ. الملكٌةحقوق   وذلك على اساس خالل العامالخاصة  العموالتعلى صافً دخل  تالعموالالتغ

تم أدوات تغطٌة المخاطر.   أثر، بما فً ذلك  2188دٌسمبر  88بسعر عائم كما فً  لغٌر أغراض المتاجرة ةالمطلوبات المالٌة المقتناوالموجودات المالٌة 
 88تغطٌة المخاطر ذات الصلة كما فً  أثربما فً ذلك  بعمولة ثابتةالمالٌة المتاحة للبٌع  الموجوداتٌم وبإعادة تق وذلك الملكٌةحقوق  إحتساب األثر على

ٌُرات المفترضة فً  أثر والناتجة عن  2188دٌسمبر  الموجودات أو إستحقاق  تارٌخ حسب الملكٌةحقوق  ات علىآثار التقلبتم تحلٌل ٌ. أسعار العموالتالتغ
 بمالٌٌن الرٌاالت السعودٌة. وٌتم اإلفصاح عن اخثار المتعلقة بهاحسب تركزات العمالت  العملٌات المصرفٌة مخاطر وتحلٌل ، تتم مراقبة المقاٌضات

  

  3131                       

 العملة
 الزٌادة فً

 األساسنقاط 
 لدخى األثر عل

 الخاصة العموالت
 

 اإلجمالً الملكٌةحقوق  على األثر

أشهر  3   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  3-6
 أو أقل 

 6أكثر من 
 سنوات

 

 (3.43) (1.33) (3.31) (1.13) (1.14) 11.36 31+ لاير سعودي 

 (33.94) - (33.21) (1.13) (1.31) (2.33) 31+ دوالر أمرٌكً

 (1.33) (1.13) (1.11) (1.13) (1.14) (1.41) 31+ أخرى 
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 العملة
 النقص فً

 األساس  طنقا
دخل  على األثر

 الخاصة تالعموال
 

 الملكٌةحقوق  على األثر
  

 اإلجمالً

أشهر  3   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  3-6
 أو أقل 

 6أكثر من 
 سنوات

 

 3.43 1.33 3.31 1.13 1.14 (11.36) 31- لاير سعودي 

 33.94 - 33.21 1.13 1.31 2.33 31- دوالر أمرٌكً

 1.33 1.13 1.11 1.13 1.14 1.41 31- أخرى 
 

2182 

 العملة
الزٌادة فً 

 نقاط األساس
 لاألثر على دخ

 العموالت الخاصة
 

 اإلجمالً األثر على حقوق الملكٌة

أشهر  3   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  3-6
 و أقل أ

 6أكثر من 
 سنوات

 

 (1.51) (1.18) (1.02) (1.88) (1.18) 28.23 81+ لاير سعودي 

 (88.10) - (88.55) (1.85) (1.10) (82.58) 81+ دوالر أمرٌكً

 (1.21) - - (1.23) (1.18) 8.12 81+ أخرى 
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 العملة
النقص فً 

 األساس  طنقا
األثر على دخل 

 الخاصة تالالعمو
 

 األثر على حقوق الملكٌة
  

 اإلجمالً

أشهر  3   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  3-6
 أو أقل 

 6أكثر من 
 سنوات

 

 1.51 1.18 1.02 1.88 1.18 (28.23) 81- لاير سعودي 

 88.10 - 88.55 1.85 1.10 82.58 81- دوالر أمرٌكً

 1.21 - - 1.23 1.18 (8.12) 81- أخرى 
 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  3133و   3131دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

34 

 

 

 )تتمة(مخاطر السوق   - 11

 )تتمة( ب( القٌمة المعرضة للمخاطر للمحفظة غٌر التجارٌة حسب نوع المخاطر

 )تتمة(ت ( مخاطر أسعار العموال3

  الموحدة المركز المالًمخاطر أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة 

لمخاطر أسعار  . ٌشتمل الجدول أدناه على ملخصالنقدٌة وتدفقاتهالمالً  مركزهالعموالت فً السوق على مخاطر آثار التقلبات فً أسعار  ٌدٌر البنك
المسجلة بالقٌمة الدفترٌة مصنفة حسب تارٌخ تجدٌد  المجموعة، كما ٌشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات المجموعةتعرض لها تالتً  العموالت
لمخاطر أسعار العموالت نتٌجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات فً قٌم الموجودات  المجموعةتعرض تٌحدث أوال . تارٌخ االستحقاق، أٌهما و األسعار أ

التً تستحق أو سٌتم تجدٌد أسعارها فً فترة محددة. ٌقوم البنك بإدارة هذه المخاطر وذلك الموحدة المركز المالً والمطلوبات واألدوات خارج قائمة 
 أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتٌجٌات إدارة المخاطر. وارٌخ تجدٌدت بمطابقة
 

 إلجمالً ا ٌر مرتبطة بعمولة غ سنوات 6كثر من أ سنوات  6-3 شهر  33-1 أشــهر 1ــــالل خ  3131

       لموجودات ا
لنقد اقدٌة وأرصدة لدى مإسسة ن

 3409230249 209490299 - - - 201330963 العربً السعودي 

رصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة أ
 302320393 30133,322 - - - 3,2640914 األخرى 

 استثمارات، صافً 
3103990616 609320131 902330314 303960113 303330113 3903490139 

 روض وسلف، صافً ق
4309190193 3406630192 3101340331 3910936 - 9904630313 

 4330611 4330611 - - - - استثمار فً شركات زمٌلة 

 3130314 3130314 - - - - قارات أخرى ع

 303420139 303420139 - - - - ممتلكات ومعدات، صافً 

 303430614 303430614 - - - - وجودات أخرى م

 312,916,434 340121,436 309260923 3901160292 1104290431 330124,223 لً الموجودات  اجمإ

       

       وبات وحقوق الملكٌة  لمطلا
رصدة للبنوك والمإسسات المالٌة أ

 203430169 339,662 - - 2630113 30239,436 األخرى 

 دائع العمالء و
3309930293 3103330993 10964 - 3309390394 31301230213 

 طلوبات أخرى م
- - - - 101460231 101460231 

 سندات دٌن  مصدرة
303920611 - - - - 3,3920611 

 قوق الملكٌة ح
- - - - 3903990434 3903990434 

 جمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة إ
13,391,262 3301340939 10964 - 960323,996 31209160434 

ئمة المركز المالً الفجوة للبنود داخل قا
  (230313,431) 309260923 3901130941 903310613 130193,134 الموحدة 

نود خارج قائمة المركز لفجوة للبا
  - (360941) (303110991) 6120193 2490249 المالً الموحدة

جمالً الفجوة الخاضعة لمخاطر إ
  (230313,431) 309610313 3209110961 903310334 130911,233 أسعار العموالت

إجمالً الفجوة التراكمٌة الخاضعة 
  - 230313,431 390363,139 430463,123 130911,233 لمخاطر أسعار العموالت 
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 )تتمة(مخاطر السوق   - 11

 )تتمة(ب( القٌمة المعرضة للمخاطر للمحفظة غٌر التجارٌة حسب نوع المخاطر 

 )تتمة( تال( مخاطر أسعار العمو3

 )تتمة(الموحدة مخاطر أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالً 

 إلجمالً ا ٌر مرتبطة بعمولة غ سنوات 5كثر من أ سنوات  5-8 شهر  82-8 أشــهر 8ــــالل خ  2218

       لموجودات ا
لنقد اقدٌة وأرصدة لدى مإسسة ن

 21,880,021 9,851,581 - - - 82,138,181 العربً السعودي 

رصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة أ
 2,201,120 8,883,233 - - - 8,812,282 األخرى 

 استثمارات، صافً 
81,832,831 0,289,812 2,388,838 8,129,819 8,811,838 20,828,109 

 روض وسلف، صافً ق
00,899,053 21,981,981 21,585,301 215,531 - 32,823,213 

 081,102 081,102 - - - - استثمار فً شركات زمٌلة 

 881,112 881,112 - - - - قارات أخرى ع

 8,512,888 8,512,888 - - - - لكات ومعدات، صافً ممت

 8,852,115 8,852,115 - - - - وجودات أخرى م

 882,281,292 88,811,253 8,922,239 29,821,128 25,852,122 23,351,830 لً الموجودات  اجمإ

       

       لمطلوبات وحقوق الملكٌة  ا
رصدة للبنوك والمإسسات المالٌة أ

 2,501,120 281,229 - - 281,111 5,911,259 األخرى 

 دائع العمالء و
88,288,229 21,550,823 21,031 - 58,905,551 819,521,008 

 طلوبات أخرى م
- - - - 2,188,322 2,188,322 

 سندات دٌن  مصدرة
8,239,511 - - - - 8,239,511 

 قوق الملكٌة ح
- - - - 89,111,539 89,111,539 

 طلوبات وحقوق الملكٌة جمالً المإ
01,281,830 28,830,823 21,031 - 90,312,285 882,281,292 

ئمة المركز المالً الفجوة للبنود داخل قا
 (28,515,199) 8,922,239 29,881,582 0,892,953 23,288,111 الموحدة 

 

لفجوة للبنود خارج قائمة المركز ا
  - (895,111) (318,025) (8,919,023) 2,195,188 المالً الموحدة

جمالً الفجوة الخاضعة لمخاطر إ
 (28,515,199) 8,839,239 22,582,129 2,895,211 88,212,188 أسعار العموالت

 

إجمالً الفجوة التراكمٌة الخاضعة 
  - 28,515,199 21,883,211 88,532,228 88,212,188 لمخاطر أسعار العموالت 

 

 
 

 لقٌمة اإلسمٌة ل دوات المالٌة المشتقة التً تستخدم فً إدارة مخاطر أسعار العموالت .اصافً  ةالموحد المركز المالًمثل الفجوة للبنود خارج قائمة ت

الحالٌة دامه فً حساب القٌمة ن سعر العمولة الفعلً ) العائد الفعلً ( ل داة المالٌة هو السعر الذي تحسب بموجبه القٌمة الدفترٌة ل داة المالٌة، وذلك عند استخإ
عمولة عائمة أو األداة المسجلة ذه األداة. إن هذا السعر ٌعتبر السعر التارٌخً ل داة المالٌة بعمولة ثابتة المسجلة بالتكلفة المطفؤة، وسعر السوق الحالً ل داة بهل

 بالقٌمة العادلة.
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 )تتمة(مخاطر السوق  - 11 

 )تتمة(سب نوع المخاطر ب( القٌمة المعرضة للمخاطر للمحفظة غٌر التجارٌة ح

 

 ( مخاطر العمالت3

ٌُر قٌمة األدوات المالٌة بسبب تغٌرات أسعار العمالت األجنبٌة  وقد وضع مجلس اإلدارة حدودا  للمراكز لكل  .مخاطر العمالت هً المخاطر الناتجة عن تغ

 المراكز ضمن الحدود المقررة.عملة وٌتم مراقبتها ٌومٌا ، وتستخدم إستراتٌجٌات تغطٌة المخاطر لضمان بقاء هذه 

 

فٌما ٌتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدٌة غٌر   2188دٌسمبر  88ٌوضا الجدول التالً العمالت التً ٌتعرض البنك بشؤنها لمخاطر جوهرٌة كما فً  

على ثابتة العناصر األخرى  بقاءابل اللاير السعودي مع العمالت مق فً أسعارالتجارٌة والتدفقات النقدٌة المتوقعة. وتم تحلٌل التغٌرات المحتملة المعقولة 

حقوق  ىاألثر عل( وكذلك )بسبب القٌمة العادلة ألثر العملة المتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدٌة المقتناة لغٌر أغراض المتاجرة  الموحدة قائمة الدخل

ٌُر القٌمة العادلة لمقاٌضات العمالت المستخدمة الملكٌة قائمة لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة(. ٌشٌر األثر اإلٌجابً إلى الزٌادة المحتملة فً  )بسبب تغ

 .الملكٌةأو حقوق   الموحدة قائمة الدخلاإلنخفاض المحتمل فً  صافً ، بٌنما ٌشٌر األثر السلبً إلى الملكٌةأو حقوق  الدخل الموحدة

  

 3131   2182  

 مخاطر العمالت 

ار نسبة التغٌر فً أسع

 األثر على صافً الدخل  العمالت )%(

نسبة التغٌر فً  

  األثر على صافً الدخل أسعار العمالت )%(

 (28,028) +5  (31,493) +6 دوالر أمرٌكً 

 (8,522) -8  (1,361) -1 ٌورو 

 (82,219) -8  (1,196) -1 جنٌه استرلٌنً

 

 العمالت( مراكز 1

 

وضع حدود لمستوى بالنقدٌة. ٌقوم مجلس اإلدارة  أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزه المالً وتدفقاتهٌدٌر البنك مخاطر آثار التقلبات فً 

وهرٌة الخاصة بالبنك المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالً لمراكز العمالت، لٌال  وخالل الٌوم، وٌتم مراقبتها ٌومٌا . فٌما ٌلً تحلٌال  بالمخاطر الج

 لسنة بشؤن العمالت األجنبٌة التالٌة: كما فً نهاٌة ا
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 ()مدٌن مركز دائن  مركز دائن )مدٌن( 

) دوالر أمرٌكً   

3

0

3

9

3

.

3

2

9

) 

(4390233)  (853,291) 

1 ٌورو   

9

1 

60333  2,189 

3 جنٌه إسترلٌنً 

6

4 

30934  88,019 

     

 ( مخاطر أسعار األسهم4

ٌُرات  ل سهملى مخاطر إنخفاض القٌمة العادلة تشٌر مخاطر أسعار األسهم إ   فً محفظة االستثمارات المقتناة لغٌر أغراض المتاجرة نتٌجة لتغ
 معقولة محتملة فً مستوٌات مإشر األسهم وقٌمة كل سهم على حده.

 

مع بقاء العناصر األخرى عقولة فً مإشر األسهم للبٌع نتٌجة للتغٌرات المحتملة الم األسهم المتاحةفٌما ٌلً بٌان باألثر على استثمارات البنك فً  
 :ثابتة

 3131   3133  

 

 مإشرات السوق

 

ٌُرات   األسهم )%( مإشرتغ

الرٌاالت آالف ب األثر

 السعودٌة

  

ٌُرات   األسهم )%( مإشرتغ

لرٌاالت آالف اب األثر

 السعودٌة

      

 08,850 +5  556,05 5+ تداول 
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      مخاطر السٌولة    -14 

مستوى  تمثل مخاطر السٌولة عدم مقدرة البنك على تلبٌة متطلبات التموٌل الخاصة به. تحدث مخاطر السٌولة عند وجود اضطراب فً السوق أو انخفاض
الموجودات بعد األخذ وٌل. وللتقلٌل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنوٌع مصادر التموٌل، وإدارة مفً بعض مصادر الت انخفاضاإلئتمان مما ٌإدي إلى 

 . للتداولبعٌن االعتبار توفر السٌولة، والحفاظ على رصٌد كاف  للنقدٌة وشبه النقدٌة واألوراق المالٌة القابلة 

:  2182) %9البنك لدى مإسسة النقد بودٌعة نظامٌة تعادل  ٌحتفظمراقبه البنوك وكذلك التعلٌمات الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي،  لنظام وطبقا  
% 21سٌولة ال ٌقل عن  باحتٌاطًمن إجمالً ودائع االدخار والودائع ألجل. كما ٌحتفظ البنك   %(0:  2182) %0و ودائع تحت الطلب المن إجمالً  %(9

ال تزٌد عن  فترةوٌلها إلى نقد خالل التً ٌمكن تح تأو الموجودا الحكومٌة السعودٌةالتنمٌة  تأو سنداهذا االحتٌاطً من النقد  وٌتكون.  ودائعهمن التزامات 
  ثالثٌن ٌوما .

لحكومٌة كما ٌمكن للبنك الحصول على سٌولة إضافٌة وذلك من خالل تسهٌالت إعادة الشراء لدى مإسسة النقد العربً السعودي مقابل سندات التنمٌة ا
 % من القٌمة اإلسمٌة للسندات المحتفظ بها.95السعودٌة لغــــاٌة 

 حسب الفترة المتبقٌة لإلستحقاقات التعاقدٌة المخصومةغٌر وبات المالٌة تحلٌل المطل (3

 غٌر المخصومة التزامات السدادبناء  على   2182و   2188دٌسمبر  88للمطلوبات المالٌة كما فً ٌشتمل الجدول أدناه على ملخص باالستحقاقـات التعاقدٌة 
ال تتطابق مع قائمة المركز المالً  المبالل اإلجمالٌةفإن  ،حتى تارٌخ االستحقاق مضمنة فً الجدول المدفوعة. وحٌث إن العموالت الخاصة المتعاقد علٌها

على أساس الفترة المتبقٌة بتارٌخ قائمة المركز المالً الموحدة حتى تارٌـخ االستحقـاق وال تؤخذ بعٌن  الموحدة. وقد تم تحدٌد االستحقاقات التعاقدٌة للمطلوبات
ٌإثر العمالء بالتسدٌد فً التارٌخ المبكر المطلوب من البنك الدفع فٌه، كما إن الجدول ال  ٌطالب ٌتوقع البنك أنال المتوقع. و خ االستحقاق الفعلًاالعتبار تارٌ

 حسبما تظهره الوقائع التارٌخٌة لالحتفاظ بالودائع من قبل البنك. التدفقات النقدٌة المتوقعة على 

 
 

3131  
 

 سنوات  6-3 شهر  33-1 رأشــه 1ــــالل خ

 6كثر من أ

 سنوات

دون تارٌخ ب

 إلجمالًا إستحقاق محدد 

        المالٌة المطلوبات

 203410411 3390662 - - 2640313 302390343  رصدة للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى أ

 31203320964 330132,941 - 3390669 3101130419 330336,339  دائع العمالء و

        ات مالٌة مشتقةأدو

 3190363 - 40913 4290131 3140121 330363  ذمم دائنة متعاقد علٌها    

 (6360943) - (60163) (4310333) (240429) (360949)  ذمم مدٌنة متعاقد علٌها    

 302230349 - - 302430392 310193 330331  سندات دٌن  مصدرة

 33302320233 3303920192 (649) 301390131 3403310334 3904130332  جمالً المطلوبات المالٌةإ

 

 

 

2182  
 

 سنوات  5-8 شهر  82-8 أشــهر 8ــــالل خ

 5كثر من أ

 سنوات

دون تارٌخ ب

 إلجمالًا إستحقاق محدد 

        المطلوبات المالٌة

 9,101,928 281,229 - - 288,988 2,831,935  رصدة للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى أ

 813,081,918 50,292,188 - 21,811 28,811,051 82,210,352  دائع العمالء و

        أدوات مالٌة مشتقة

 058,222 - 82,000 822,102 18,208 85,015  ذمم دائنة متعاقد علٌها    

 (822,980) - (2,913) (202,580) (50,118) (83,088)  ذمم مدٌنة متعاقد علٌها    

 8,911,385 - - 8,929,051 25,212 9,198  دٌن  مصدرةسندات 

 جمالً المطلوبات المالٌةإ
 83,913,910 28,912,818 8,392,803 1,202 50,315,293 889,892,821 
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   )تتمة(مخاطر السٌولة  - 14

 البنكب الخاصةتحلٌل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكٌة  (3

أعاله بخصوص ( 8)تحلٌل بالموجودات والمطلوبات وذلك حسب التوارٌخ التً ٌتوقع استردادها أو سدادها فٌها. أنظر االٌضاح ٌشتمل الجدول أدناه على 
 المطلوبات المالٌة غٌر المخصومة المتعاقد علٌها الخاصة بالبنك.

لسٌولة ل جهدك . كما تتم مراقبة موقف السٌولة الٌومً وٌتم إجراء إختبار مـن توفر السٌولة الكافٌة لدى البن كدتقوم اإلدارة بمراقبة االستحقاقات التعاقدٌة للتؤ
لة من باستخدام سٌنارٌوهات متعددة تغطً كال  من ظروف السوق العادٌة وظروف السوق التً تخضع لضغوط حادة. تتم مراجعة سٌاسات وإجراءات السٌو

ته التابعة وفرعه بالخارج، كما ٌقدم اتقارٌر ٌومٌة بشؤن موقف السٌولة لدى البنك وشرك قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وتخضع لموافقتها. ٌتم إصدار
 تقرٌر موجز إلى لجنة الموجودات والمطلوبات ٌشتمل على االستثناءات واإلجراءات التصحٌحٌة المتخذة.  
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  سنوات 6كثر من أ سنوات  6-3 شهر  33-1 أشــهر 1ــــالل خ

دون تارٌخ ب

 إلجمالًا حقاق محدد إست

        لموجودات ا

ة النقد سقدٌة وأرصدة لدى مإسن
 العربً السعودي 

 201330963 - - - 20949,299 3409230249 

رصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة أ
 األخرى 

 3,2640914 - - - 30133,322 302320393 

  استثمارات، صافً 
309920411 601140914 3109610341 1,4990669 303330113 3903490139 

  روض وسلف،  صافً ق
1101160449 3303130699 1304330963 603130331 2640461 9904630313 

  استثمار فً شركات زمٌلة 
- - - - 4330611 4330611 

  قارات أخرى ع
- - - - 3130314 3130314 

  ممتلكات ومعدات،  صافً 
- - - - 303420139 303420139 

  جودات أخرى وم
- - - - 303430614 303430614 

 31209160434 340934,926 903330333 4301330199 3304130633 460239,212  الً الموجودات  مجإ

        

          الملكٌةلمطلوبات وحقوق ا

أرصدة للبنوك والمإسسات المالٌة 
 األخرى 

 
30239,436 2630113 - - 339,662 203430169 

 31301230213 3301320941 - 3110332 3101130144 3303390393  ئع العمالء ودا

 101460231 101460231 - - - -  طلوبات أخرى م

 303920611 - - 303920611 - -  سندات دٌن  مصدرة

 3903990434 3903990434 - - - -  قوق الملكٌة ح

 31209160434 910433,613 - 309990332 310299,191 390912,343  جمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة إ
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 مخاطر السٌولة )تتمة(   - 14

 البنك )تتمة(  ب الخاصةتحلٌل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكٌة ( 3

 

2182 
 

  سنوات 5كثر من أ سنوات  5-8 شهر  82-8 أشــهر 8ــــالل خ

دون تارٌخ ب

 إلجمالًا إستحقاق محدد 

         لموجوداتا

ة النقد سقدٌة وأرصدة لدى مإسن
 العربً السعودي 

 82,138,181 - - - 9,851,581 21,880,021 

رصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة أ
 األخرى 

 8,812,282 - - - 8,883,233 2,201,120 

 20,828,109 8,811,838 2,519,353 1,192,099 0,520,881 5,935,811  استثمارات، صافً 

 32,823,213 8,313,808 8,120,992 23,250,221 21,191,311 21,988,882  روض وسلف،  صافً ق

 081,102 081,102 - - - -  استثمار فً شركات زمٌلة 

 881,112 881,112 - - - -  قارات أخرى ع

 8,512,888 8,512,888 - - - -  ممتلكات ومعدات،  صافً 

 8,852,115 8,852,115 - - - -  وجودات أخرى م

 882,281,292 89,813,511 2,522,281 83,281,902 20,200,121 01,218,238  الً الموجودات  مجإ

        

        لمطلوبات وحقوق الملكٌة  ا

أرصدة للبنوك والمإسسات المالٌة 
 األخرى 

 5,911,259 281,111 - - 281,229 2,501,120 

 819,521,008 50,292,188 - 21,031 21,550,823 82,811,995  ودائع العمالء 

 2,188,322 2,188,322 - - - -  طلوبات أخرى م

 8,239,511 - - 8,239,511 - -  سندات دٌن  مصدرة

 89,111,539 89,111,539 - - - -  قوق الملكٌة ح

 882,281,292 95,982,239 - 8,982,131 28,830,823 83,118,082  جمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة إ
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 المالٌة للموجودات والمطلوبات القٌمة العادلة  -16
 

 ٌستخدم البنك المستوٌات التالٌة لتحدٌد القٌمة العادلة ل دوات المالٌة واإلفصاح عنها:
 

 لنفس األداة ) بدون تعدٌل( ةنشطال المالٌة سواقاألالمستوى األول: األسعار المتداولة فً 
 

خالتها دباستخدام طرق تسعٌر أخرى ٌتم تحدٌد كافة ممماثلة أو  لموجودات ومطلوبات ةنشطال المالٌة سوقاالاألسعار المتداولة فً المستوى الثانً: 
 السوق القابلة للمالحظة. اتالهامة على أساس بٌان

 
   ة للمالحظة.طرق تسعٌر ال ٌتم تحدٌد اي من مدخالتها الهامة على أساس بٌانات السوق القابلالمستوى الثالث: 

 
 

 اإلجمالً المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى األول  3131

     الموجودات المالٌة 

 320441 - 320441 - موجودات مالٌة مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل 

 3109120249 960313 309210993 909430333 استثمارات مالٌة متاحة للبٌع 

 3230913 - 3330969 610141 أدوات مالٌة مشتقة 

 3303130191 960313 301360391 909930319 اإلجمالً 

 
    

 المطلوبات المالٌة 
    

 3120411 - 3330436 330136 أدوات مالٌة مشتقة 

 3120411 - 3330436 330136 اإلجمالً 

     

 
 
 

 اإلجمالً المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى األول  2182

     الموجودات المالٌة 

 93,893 - 93,893 - موجودات مالٌة مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل 

 1,230,218 92,228 8,981,832 9,092,910 استثمارات مالٌة متاحة للبٌع 

 825,859 - 38,833 32,821 أدوات مالٌة مشتقة 

 1,523,883 92,228 8,111,552 9,550,128 اإلجمالً 

     

     المطلوبات المالٌة 

 259,882 - 218,128 52,215 مالٌة مشتقة أدوات 

 259,882 - 218,128 52,215 اإلجمالً 
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 القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة )تتمة( -16

 
 أطراف على دراٌة وراغبة فً ذلك فً ظل شروط تعامل عادلة.إن القٌمة العادلة هً القٌمة التً ٌتم بها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بٌن 

 
، باستثناء االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفؤة، واالستثمارات المقتناة الموحدة إن القٌمة العادلة ل دوات المالٌة داخل قائمة المركز المالً

القٌمة العادلة  إن. الموحدة جوهرٌا  عن القٌمة الدفترٌة المدرجة فً القوائم المالٌةبالتكلفة المطفؤة، ال تختلف  والمسجلةحتى تارٌخ االستحقاق 
بالتكلفة المطفؤة ال  المسجلةوسندات الدٌون المصدرة واألرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك  المرتبطة بعمولةللقروض والسلف وودائع العمالء 

بسبب عدم وجود اختالف جوهري ألسعار العموالت السائدة بالسوق الموحدة القوائم المالٌة تختلف جوهرٌا  عن القٌمة الدفترٌة المدرجة فً 
 ل دوات المالٌة المشابهة عن تلك المتعاقد علٌها وللفترات القصٌرة ل رصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك.

 
لة األسعار المتداو على أساسبالتكلفة المطفؤة  المقتناةاألخرى  ستثماراتواالالمقتناة حتى تارٌخ االستحقاق  لالستثمارات المقدرة تحدد القٌمة العادلة

القٌمة العادلة لهذه  السندات بعمولة ثابتة )على التوالً(. تم اإلفصاح عن طرق التسعٌر فً حالة استخدامها بالنسبة لبعضبالسوق عند توفرها أو 
 .2باإلٌضاح رقم  االستثمارات

 
 لطرقعلى أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو وفقا  الموحدة  ائمة المركز المالًتقات واألدوات المالٌة خارج قتحدد القٌمة العادلة للمش

ة التسعٌر المناسب طرققٌمتها فً قائمة الدخل الموحدة والمقدرة باستخدام  ةالتسعٌر المناسبة. ٌبلل إجمالً قٌمة التغٌرات فً القٌمة العادلة والمدرج
 ملٌون لاير سعودي(. 12:  2182ملٌون لاير سعودي ) 02
  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة     - 13

د تمت ٌتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادٌة، مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بؤن المعامالت مع األطراف ذات العالقة ق
رى. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص علٌها فً نظام مراقبة البنوك األخ فااألطرمع  التعاملبنفس شروط 

 والتعلٌمات الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي.

    

 كاآلتً : الموحدة القوائم المالٌة فً دٌسمبر والمدرجة  13كانت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت فً  ( أ

 

 3131   2182  

 األردن -العربً ش.م.ع.  البنك
   

 815,828  3330391 أرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى 

 8,119,922  4640313 أرصدة للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى 

 2,213,211  403290639 محتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

 -  330999 المشتقات )بالقٌمة العادلة(

 
 

  
 موظفً اإلدارة وكبار المساهمٌن اآلخرٌن والشركات المنتسبة لهم: إلدارة وكبار أعضاء مجلس ا

  

 302340933 قروض وسلف 
 

2,902,383 

 402390236 ودائع العمالء
 

0,590,183 

 328,859  303310116 محتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

  صنادٌق البنك االستثمارٌة 
  

 4340223   استثمارات
 

803,292 

 30141 قروض وسلف
 

295 

 2210933 ودائع العمالء 
 

299,031 
    

 شركة زمٌلة
   

 304640239 قروض وسلف
 

8,831,238 

 3140191 ودائع العمالء 
 

81,288 

  

 لبنك.در لالمصمال ال% من رأس 5ٌقصد بكبار المساهمٌن اخخرٌن )بإستثناء المساهم غٌر السعودي( أولئك الذٌن ٌمتلكون أكثر من نسبة 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  )تتمة( - 13
 

 :الموحدة القوائم المالٌةفٌما ٌلً تحلٌالً باإلٌرادات والمصارٌف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة فً  (ب

 

 3131   2182  

 899,383  3690331 دخل عموالت خاصة 

 83,022  46,631 مصارٌف عموالت خاصة 

 81,991  340993 دخل أتعاب وعموالت

 0,020  40346 مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

 ج( فٌما ٌلً تحلٌال بإجمالً مبالغ التعوٌضات المدفوعة لكبار موظفً اإلدارة خالل السنة:

 

 3131  2182 

 53,285  690136 مزاٌا قصٌرة األجل )رواتب وبدالت(

 ن )تعوٌضات نهاٌة الخدمة والتؤمٌنات اإلجتماعٌة(مزاٌا ما بعد التعٌٌ

 والتؤمٌنات االجتماعٌة( 
30233  2,290 

    

ٌقصد بكبار موظفً اإلدارة أولئك األشخاص، بما فٌهم عضو مجلس إدارة تنفٌذي، الذٌن لدٌهم السلطة والمسئولٌة لتخطٌط وتوجٌه 
 ة.واإلشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غٌر مباشر

 

 كفاٌة رأس المال     - 12

تتمثل أهداف المجموعة فً إدارة رأس المال فً اإللتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي والحفاظ على 
 مقدرة المجموعة على االستمرار فً العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارٌة وكذلك الحفاظ على رأسمال أساسً قوي.

ة رأسمالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي، وبموجبها ٌتم قٌاس ٌالمجموعة بمراقبة مدى كفاتقوم  
ٌة مدى كفاٌة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المإهل مع الموجودات المدرجة فً قائمة المركز المالً وااللتزامات والمبالل اإلسم

 مخاطرها النسبٌة. ارباستخدام األرصدة المرجحة إلظه للمشتقات

قامت مإسسة النقد العربً السعودي بوضع اطار عمل وارشادات بخصوص تطبٌق هٌكلة رأس المال طبقا لما نصت علٌه توصٌات لجنة        
( واجمالً 8اطر الموحدة طبقا للركن ). علٌه تم إظهار الموجودات المرجحة المخ2188ٌناٌر  8والتً سرى مفعولها اعتبارا من  8بازل 

  راس المال والنسب ذات العالقة على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وكما ٌلً:
  .الزٌادة فً رأس المال النظامً فً هذه السنة إلى مساهمة أرباح السنة الحالٌة فً ذلكعزى ت 

    
 

3131   2182  

 888,508,382  333,9940433 موجودات مرجحة المخاطر  –مخاطر االئتمان 

 3,323,802  909630669 موجودات مرجحة المخاطر -مخاطر العملٌات 

 8,322,352  9130333 موجودات مرجحة المخاطر -مخاطر السوق 

 822,281,183  33102290313 موجودات مرجحة المخاطر -( 3إجمالً الركن )

 82,388,195  3903660464 رأس المال األساسً 

 8,289,828  303430316 مال المساند رأس ال

 83,151,813  3909130699 إجمالً رأس المال االساسً ورأس المال المساند

    نسبة كفاٌة رأس المال

 %88.95  %36.12 نسبة كفاٌة رأس المال األساسً 

 %80.99  %33.11 نسبة كفاٌة رأس المال األساسً + رأس المال المساند
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     )تتمة( المالكفاٌة رأس  - 12

مال   عمال. ٌتم مراقبة كفاٌة رأسللتغطٌة المخاطر المالزمة  بالحفاظ على إدارة قاعدة رأس المال بشكل نشط وذلكالمجموعة  قومت
بشؤن  من قبل لجنة بازل والمتبعة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي الموضوعة، من بٌنها القواعد والنسب تالمجموعة باستخدام إجراءآ

 .اإلشراف البنكً

دٌسمبر    88ومجموع رأس المال والنسب ذات الصلة كما فً  (RWA)الموجودات المرجحة للمخاطر ألغراض العرض، تم احتساب 
 88المقارنة كما فً  األرصدة والنسب لفترة، وٌتم احتساب 8بازل  استخدام األطر والمنهجٌات التً نصت علٌها توصٌات لجنة 2188
 والتً لم ٌتم تعدٌلها. 2بازل  طبقا لتوصٌات لجنة 2182دٌسمبر 

 

  خدمات إدارة االستثمار  - 19

 0,218إدارة بعض الصنادٌق اإلستثمارٌة. ٌبلل إجمالً موجودات هذه الصنادٌق  علىمل ت، تشاخدمات استثمارٌة لعمالئه تقدم المجموعة

 ملٌون لاير سعودي(.   8,032:  2182ملٌون لاير سعودي )

فً هذه الصنادٌق ضمن اإلستثمارات  المجموعة. تدرج حصة الموحدةالقوائم المالٌة هذه ٌتم توحٌد القوائم المالٌة لهذه الصنادٌق فً  ال

 المتاحة للبٌع، كما تدرج األتعاب المكتسبة لقاء إدارة تلك الصنادٌق ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

 وبالتالً ال تدرج فً القوائم المالٌة بالمجموعةعلٌها، ال تعتبر موجودات خاصة  ةنأو مإتم ةوصٌ ا، بصفتهالمجموعةلدى إن الموجودات المودعة كؤمانات 
 .الموحدة

 توصٌات لجنة بازل  باإلفصاحات الخاصة   - 19

بعض االفصاحات الكمٌة ب القٌام ،المتعلقة بهٌكل رأس المال 8وتوصٌات لجنة بازل  2ٌتطلب الركن الثالث من توصٌات لجنة بازل 

وذلك حسب متطلبات مإسسة  (www.anb.com.sa) سٌتم نشر هذه االفصاحات فً موقع البنك االلٌكترونً على شبكة اإلنترنت .والنوعٌة

 .مراجعً الحسابات. إن هذه االفصاحات ال تخضع للمراجعة من قبل يالنقد العربً السعود

 

 مجلس اإلدارة   القوائم المالٌة الموحدة منإعتماد  - 41

 .(2180 فبراٌر 88الموافق )هـ 8085 اخخرربٌع  88من مجلس اإلدارة بتارٌخ  الموحدة اعتمدت القوائم المالٌة

http://www.anb.com.sa/
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